
 لن يف النحو العريب  قضايا

  
 إبراهيم بن سليمان البعيمي/د

 كلية اللغة العربيه/ اجلامعة اإلسالمية 

  
  

 ملخص البحث

  

من حيث القول ببساطتها أو تركبها ،            )  لن(البحث يتناول بالدرس املسائل النحوية املتعلقة بـ              
وكذلك القول بأصالة نوا أو إبداهلا من األلف ، ودرس البحث أحكام لن من حيث معاقبلة لن لـ              

يف اجلزم ، وإفادة لن الدعاء ، والفصل بني لن ومعموهلا ، وتلقي القسم ا ، مث درس البحـث                          )  مل(
 .معاين لن يف إفادا التوكيد أو التأييد ، ومدة زمن النفي بلن 

وكان يشيع عند بعض النحاة أن الزخمشري هو أول من قال بأن لن تفيد توكيد النفي ، بنــاء                             
لـن حـرف يفيـد النفــي       (  على ما يفهم من عبارات ابن هشام يف كتبه النحوية اليت يقول فيها                      

، )  واالستقبال باالتفاق ، وال يقتضي تأييداً للزخمشري يف أمنوذجه ، وال تأكيداً خالفاً له يف كشافه                       
 .والباحث أوضح أن أول من قال بإفادة لن توكيد النفي هو اخلليل بن أمحد يف العني

طلبة العلم أن الزخمشري هو أول من قال بتأييد النفي بلن ، بناء على عبارة                         وكذلك شاع عند    
ابن مالك يف شرح الكافية ، والباحث أبان أن املعتزلة قبل الزخمشري بزمن طويل بقولـون بتأييـد                             

 .نصوصاً من كتبهم   النفي بلن ونقل
 :نتائج البحث 

درس الباحث كثرياً من الشواهد النحوية ، ورجح يف بعضها رواية غري النحاة املبنية على سالمة                         
 .املعىن 

 .أشار إىل أن اخلليل هو أول من قال بتأكيد النفي بلن 
 .أوضح أن املعتزلة يف القرن الرابع اهلجري كانوا يقولون بتأييد النفي بلن 

  
 : متهيد 

احلمد هللا رب العاملني الذي شرف اللغة العربية بالقرآن فأنزل ا أفضل كتبه، وأرسل من أبنائها                    
أشرف رسله ، وجعل على املسلمني تعلُّمها فرضاً كفائياً ، وأصلي وأسلم على نبينا حممد بن عبـد                         
اهللا بن عبد املطلب سيد ولد آدم قاطبة ، وعلى آله وأصحابه مصابيح الدجى ، محلوا األمانة وأدوا                         
الرسالة ونصحوا األمة اللهم ارض عنهم أمجعني ، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعــون أحسنـه                       

 ٠واعصمنا اللهم من مضالت الفنت 
فأن يف اللغة العربية مسائلَ دقيقة حتتاج إىل إيضاح وتتبع لقضاياها وتبيان لوجه احلـق                         :  أما بعد   

فيها حىت يظهر جلياً للعيان ، دون التباس أو غموض يف تلك القضايا ، وهي كثرية مبثوثة يف بطون                         
يف مبناها ومعناها ؛ إذ يشيع اخلالف فيها            )) لن((قضايا  :  أمات الكتب ، ومن هذه املسائل الدقيقة          

في النحو العربي) لن(قضايا ٣٦من  ١صفحة 
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بني الزخمشري ومعارضيه ، يف إفادا تأكيد النفي كما صرح به الزخمشري يف كتبه كالكشـاف                           
واملفصل ويف بعض نسخ األمنوذج ، أو يف إفادا تأبيد النفي كما نسب إليه يف األمنوذج ، وقد كان                               

قضيـة لــن بــني الزخمشــري     (شيخي األستاذ الدكتور أمحد عبد الاله هاشم كتب رسالة مساها                  
هـ يف دار التوفيقية ، رد فيها على من اتهــم الزخمشـري               ١٣٩٩نشرها يف مصر عام      )  والنحويني

مفادهــا أن     بالقول بتأبيد النفي بلن ، واستدل على ما ذهب إليه بأدلة ذكرها يف تلـك الرسـالة             
الزخمشري مل يقل بتأبيد النفي بلن ، وإمنا هو شيء تصحف على بعض نساخ األمنـوذج إذ تلتبـس                      

يف املخطوطات القدمية ، فالكلمتان بينهما جناس الحق ، وال سيما إذا ظُن                   )  تأكيد(بـ)  تأبيد(كتابة  
، فحمل القوم قولَه على األسوأ بسبب معتقده االعتزايل يف قضية                    أن شرطة الكاف فتحة على الباء         

هلذه                           رؤية املؤمنني رم يوم القيامة ، وملواقفه املتشددة يف مسائل االعتزال وتشدده يف االنتصـار 
 ) : ]١[(الفرقة الضالة وومسه أهل السنة واجلماعة باحلُمِر املُوكَفَِة يف قوله

 ومجاعةٌ حمٌر لعمري موكَفَه          جلماعة مسوا هواهم سنةً

 شنع الورى فتستروا بالبلْكَفَه           قد شبهوه خبلقه وختوفوا

صفات اهللا نؤمن ا ومنرها كما جــاءت بــال           (ومراده بالبلكفة هو قول أهل السنة واجلماعة              
أبواب من يزورهم قل له أبو        ، وكان يدعو إىل مذهبه االعتزايل فيقول ملن يأخذله األذن عند           )  كيف

 ٠القاسم املعتزيل بالباب 
اللهم إنا نعوذ بك من مضالت الفنت ، ونسألك أن ترينا احلق حقاً و ترزقنا اتباعــه ، وترينــا                          
الباطل باطال وتوفقنا الجتنابه ، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه ، كما نسألك أن                             

 ٠ترزقنا رؤيتك يوم القيام ال نضام يف ذلك كما نرى البدر ليلة متامه
كتب يف النحو واللغة والتفسري وهي مهمة جـداً ، يتغيـر                   )قضايا لن (ولكن ظهرت بعد رسالة      

بسببها كثري من األحكام اليت أصدرها الدكتور أمحد هاشم فلهذا رأيت أن أعيد النظر و الكتابة يف                        
هذه القضية على حسب ما استجد فيها ، وأحببت أن يكون املوضوع مستوفياً مجيع قضاياهــا يف                       
املبىن واملعىن ، متضمناً كلَّ مسائلها ، شامالً ما قيل فيها من الرتاع واخلالف ، حمتوياً مجيع مسائلها                          
ومشاكلها يف ذاا ويف معناها وأال ينحصر البحث يف قضييت التأكيد والتأبيد ، ولست أدعــي أن                           

يره أحد من قبل ، أو أنين جئت بشيء غري مسبـوق و لكنـين                 القارئ سريى يف هذا البحث مامل           
رمحه اهللا  -بن أمحد       استطعت يف هذا البحث تصحيح نسبة القول بتأكيد النفي بلن للخليل                   :  أقول  

وليس للزخمشري كما هو متداول يف كتب حروف املعاين ، وكتب كثري من النحاة منـهم ابــن                      -
هشام الذي دأب يف كتبه على خمالفة الزخمشري يف قضية توكيد النفي بلن ، وكتب ابـن هشـام                               
تدرس يف اجلامعات السعودية،كما توصلت إىل أن القول بتأبيد النفي بلن كان معروفاً قبل ميــالد                      
الزخمشري بزمن بعيد ، وذكرت أن الزخمشري ما هو إال حاٍك ألقوال من تقدمه ســواء يف ذلــك                        

خالفاً لشيخـي    -تأكيد النفي بلن أو تأبيده ، كما رجحت نسبة القول بتأبيد النفي بلن للزخمشري                    
، كما مجعت يف مكان واحد ما تشتت يف بطون أمـات الكتـب النحويـة،                      -الدكتور أمحد هاشم  

وملمت مشل األسرة الواحدة اليت كانت متفرقة من قبل يف كتب النحو وكتب حروف املعاين وكتب                         
 : التفسري وكتب املعاجم ، وحسيب اجلمع والترتيب والتنسيق ، وجعلت البحث يف ثالثة فصول 

 دراسة مبىن لن : الفصل األول 

في النحو العربي) لن(قضايا ٣٦من  ٢صفحة 
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 وفق املباحث التالية 

 بسيطة أومركبة  لن : املبحث األول 

 : وانتظم املطالب التالية 

 رأي اخلليل بن أمحد : املطلب األول                

 رأي املعارضني له ، : املطلب الثاين                 

 رأي املنتصرين له   :املطلب الثالث                 

 نون لن أصيلة أومبدلة: املبحث الثاين 

 أحكام لن: الفصل الثاين 

 ٠يف اجلزم ) مل (املبحث األول معاقبة لن لـ
   إفادة لن الدعاء: املبحث الثاين 

 ٠الفصل بني لن ومعموهلا : املبحث الثالث 
 تلقي القسم بلن : املبحث الرابع 

 معاىن لن : والفصل الثالث 

 واحتوى املباحث التالية 

 :تأكيد النفي بلن: املبحث األول 
 :ومشل املطالب التالية  

 ٠رأي الزخمشري : املطلب األول 
 ٠املخالفني له   رأي: املطلب الثاين 

 رأي املؤيدين له : املطلب الثالث 

 لن الزخمشرية : املبحث الثاين 

 : وفيه املطالب التالية 

 القول بتأبيد النفي بلن : املطلب األول 

 املطلب الثاين رأي الزخمشري 

 رأي املعارضني له : املطلب الثالث 

   لن عند أصحاب املعاين: املبحث الثالث 

وأسأل اهللا يل وألخواين املسلمني الثبات على احلق وحسن اخلتام ، والعصمة من الضالل بعــد                   
اهلدي ، والتوفيق والسداد يف الدارين ، وصلى اهللا وسلم على نبينا حممد وعلى آله وأصحابه ومن                 

 ٠اهتدى ديه وسار على جه إىل يوم الدين وآخر دعوانا أن احلمد هللا رب العاملني 
  

 مبىن لن : الفصل األول 

 ٠لن بسيطة أو مركبة : املبحث األول 
 واشتمل على املطالب التالية 

 رأي اخلليل : املطلب األول 

موافقة اجلمهور   :  ليست مشهورة عنه وهي      )  ]٢[(روي عن اخلليل بن أمحد يف لن روايتان األوىل          
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 ٠يف القول ببساطة لن 
) ]٤[(عن اخلليل هي املشهورة عنه عند النحاة ، ووافقه عليها الكسائي          )  ]٣[(والرواية األخرى 

املصدريـة ، مث حذفــت     )  أن(النافية، و )  ال(حرفني     وهي القول بتركب لن من     )  ]٥[(، واخلازجني   
األلف ، والنون ؛ فحذفت األلف اللتقــاء         :  إما ختفيفاً ، أو اعتباطاً فالتقى ساكنان              )  أن(اهلمزة من    
 :أا جاءت على األصل يف قول الشاعر ) ]٦[(ويرى الرضي) لن(فآلت إىل   الساكنني

 ) ]٧[(وتعرض دون أدناه اخلطوب   يرجي املرُء ما ال أنْ يالقي

 إذ املراد ما لن يالقي 

ـ        به يــزول          )  إن(بتقدمي  )  ما إنْ ال يالقي    (ورد عليه بأن البيت مروي ب وكسر مهزا على ال و
 الشاهد 

  بنيلَوعلى القول بالتركيب إمنا هو إرادة تقليل األصول               إىل أن احلامل للخليل     )  ]٨[(وذهب الش
إذ يــرى  )  أن(العاملة يف األفعال ما أمكن لتكون عوامل نصب املضارع عنده أداةً واحدة فقط هي                      

ليست ناصبة بنفسهــا بــل      )  كي(و)  إذ أن  (مركبة من   )  إذن(و)  ال أن    (مركبة من   )  لن(اخلليل أن    
 ٠وحدها تنصب املضارع ) أن(املضارع بعدها منصوب بأن مضمرة فلم يبق إال 

نافية غــري ناصـبة     )  ال(ما افترق يف ال أن النفي والنصب ؛ إذ إنّ            )  لن(واجتمع للمضارع يف      
 ناصبة غري نافية) أن(للمضارع ، و

فأما اخلليل فزعم أا ال أن ، ولكنهم حذفوا لكثرته يف كالمهــم كمــا         (():لن(قال سيبويه عن   
ويِلمه يريدون وي ألمه ، وكما قالوا يومئٍذ وجعلت مبرتلة حرف واحد كما جعلـوا هــالَّ                      :  قالوا  

مبرتلة حرف واحد فإمنا هي هل وال ، وأما غريه فزعم أنه ليس يف لن زيادة ، وليست من كلمتني ،                            
ولكنها مبرتلة شيء على حرفني ليست فيه زيادة، وأا يف حروف النصب مبرتلة مل يف حروف اجلزم                            

أما زيداً فلن أضرب      :  يف أنه ليس واحد من احلرفني زائداً ، ولو كانت على ما يقول اخلليل ملا قلت                        
 ) ]٩[))(أما زيداً فال الضرب له: ؛ ألن هذا اسم والفعل صلة فكأنة قال 

   رأي املعا رضني له: املطلب الثاين 

اُعتِرض على اخلليل باعتراضات عدة ؛ فاعترض سيبويه عليه بأنه جيوز أن يتقدم عليها معمــول                       
أما زيداً فلن أضرب، فلو كانت مركبة من ال وأن ملا جاز أن يتقدم معمول فعلها عليها                          :فعلها حنو    

هلا الصدارة، وما كان له الصدارة فال يتقدم عليه شيء من معمـوالت مجلتــه ، وتقــدم                  )  أن(ألن  
 ٠معمول فعل لن عليها دليل على عدم تركبها 

  ِرضتعليه بأن حنو لن يقوم زيد كالم تام ، ال حيتاج إىل تقدير ، ولـو كانــت                       )  ]١٠[(كما اُع
مركبة من ال وأن لكان الكالم ناقصاً ألن املصدر املنسبك حينئٍذ من أن املصدرية والفعــل يعــرب                       
مبتدأ حيتاج إىل خرب مقدر، ومجلة لن يقوم زيد كالم تام ليس حمتاجاً إىل تقدير، وهذا دليـل علــى                           

 ٠بساطة لن 
) ال أن (مل يسمع من العرب يف نظم أو نثر، فلو كان أصلها                 )الأن(عليه بأن    )  ]١١[(كما اُعترض 

بأن الرواية الراجحة فيه       :  لسمع ذلك منهم يف املنظوم أو املنثور، وميكن اإلجابة عن الشاهد السابق                    
 ٠النافية ) ال(وكسر مهزا على ) إن(بتقدمي ) ما إن ال يالقي(هي 

على اخلليل بأن األصل يف الكلمات البساطة ، والتركُّب فرع عنــها ، وال       )  ]١٢[(كما اُعترض  

في النحو العربي) لن(قضايا ٣٦من  ٤صفحة 
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 ٠يعدل عن هذا األصل إالبثَبٍت قاطع 
 وال معناها كمعناها ) الأن(ليس موافقاً للفظ ) لن(عليه بأن لفظ ) ]١٣[(كما اُعترض

 رأي املنتصرين له : املطلب الثالث 

للخليل يف االعتراض األول بأن احلروف إذا ركِّبـت حصـل هلـا مـن                 )  ]١٤[(انتصر املازينُّ  
) ال(حرف امتناع المتناع فإذا تركَّب مـع            )  لو(االختصاص ما مل يكن هلا قبلُ أال ترى أن احلرف                

 صار حرف امتناع لوجود 

ال أن تقـوم     :(عن االعتراض الثاين بأن اخلرب حمذوف ملتزم احلذف تقديره               )]١٥[(وأجاب املربد 
 ٠أي ال القيام حاصل ) حاصل

 : ولكن يرد هذا التوجيه أمران 

لن يقوم زيد وعمــرو ولـو      :  حنو  )  ال(أن العطف على فاعل مدخول لن جائز دومنا تكرار              -أ
ـ             )  الأن(أصلها  )  لن(كانت   ومنفيها كما يقولون مؤول باملفرد لوجب تكرار اجلملة االمسية املنفية ب

) ]١٦[(ال الشمس ينبغي هلا أن تدرك القمر وال الليل سابق النــهار              كما يف قوله تعاىل      )  ال ، أن   (
 )]١٧[(وال أنا عابد ما عبدمت  وال أنتم عابدون ما أعبدوقوله تعاىل 

 :وقول الشاعر 
 )]١٨[(وال الضيف عنها إنْ أناخ حمولُ   فال اجلارةُ الدنيا هلا تلْحينها

 :   وقول اآلخر
 )]١٩[(فسيان ال ذم عليك وال محد   سئلت فلم تبخل ومل تعط طائالً

 : وقول الشاعر 

 )]٢٠[(فال احلمد مكسوباً وال املالُ باقيا     إذا اجلود مل يرزق خالصاً من األذى
لو كانت لن مع مدخوهلا يف تأويل مفرد كما قيل لظهر اخلرب يف شعر العرب أو نثرهم ولو                             -ب

يف بيت نادر أو قول حمكي، فلما مل يسمع من العرب مثل هذا دلَّ على أن لن مع مدخوهلا كالم تام                             
 ٠ال حيتاج إىل تأويل ، وهذا يؤكد عدم التركيب من ال النافية وأن املصدرية 

قسم جيوز اسـتعمال      :  عن االعتراض الثالث بأن احملذوف عند العرب قسمان            )  ]٢١[(وأجيب
أيٍش ؟      :األصل فيه كما يف قول العرب أي شيء ؟ ويلٌ ألمه ، كما جيوز استعمال الفرع أيضاً حنو                            

ويلمه، وقسم متروٌك استعمالُ األصل فيه كانتصاب املضارع بعد فاء السببية إذ مل يسمع من العرب                      
 ٠إظهار أن بعدها 

 : نون لن أصيلة أو مبدلة : الثاين   املبحث

أصلهما ال فأبدلت األلف نوناً يف لن وميماً يف مل              أن لن ومل  )  ]٢٢[(روى ابن كَيسانَ عن الفراء      
وزعم الفراء أن لن ومل أصلهما واحد ، وأن امليم والنون مبدلتان من األلف يف ال ،                            ((:قال السريايف    

وهذا ادعاء شيء ال نعلم فيه دليالً ، فيقال للمحتج عنه ، ما الدليل على ما قلت؟ فال جيد سبيالً إىل                  
 ]٢٣[(٠))(ذلك 

ال ، وإمنا أُبدل من ألف ال           )  مل(و)  لن(وكان الفراء يذهب إىل أن األصل يف         ((:  وقال ابن يعيش     
النون يف لن وامليم يف مل ؛ وال أدري كيف اطَّلع على ذلك؛ إذ ذلك شيء ال يطلع عليه إال بنص من                            

 ) ]٢٤[))(الواضع

في النحو العربي) لن(قضايا ٣٦من  ٥صفحة 
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وكان الفراء يذهب إىل أا ال والنون فيها بدل من األلف وهو                  ((:  وقال يف موضع آخر عن لن          
 ) ]٢٥[))(خالف الظاهر ، ونوع من علم الغيب

على الفراء بأن إبدال األلف نوناً خالف األصل ، ومحلٌ على ما ال نظري له يف                      )  ]٢٦[(واعترض
العربية إذ األصل إبدال النون ألفاً كإبدال نون التوكيد اخلفيفة ألفاً حال الوقــف عليها كما يف                           

خـازن     -عليه السالم    -،قيل اخلطاب ملالك     )  ]٢٧[  (القيا يف جنهم كلّ كفّار عنيد          :قوله تعاىل  
 : النار وهو واحد ، وقيل اخلطاب للسائق والشهيد وعليه فال شاهد يف اآلية وكقول الشاعر 

 وال تعبد األوثان واهللا فاعبدا   وذا النصب املنصوب ال تنسكنه

 )]٢٨[(وصلِّ على حني العشيات والضحى وال حتمد الشيطان واهللا فامحدا
فاعبدن ، وامحدن بنون التوكيد اخلفيفة ، فأبدل من النون ألفــاً مراعــاة للقــوايف                 :  إذ األصل   

 وقول اآلخر   املطلقة ،

 ) ]٢٩[(شيخاً على كرسيه معمما        حيسبه اجلاهل ما مل يعلما

 :   أي ما مل يعلمن ، ومثله قول اآلخر

 )]٣٠[(وبكاك إن مل جير دمعك أو جرى    باٍد هواك صربت أم مل تصربا
 ٠أي مل تصربن ، وأمثال هذا كثري جداً يف العربية 

يف حال الوقف ، فإذا وصل الكالم صحت               وكذلك اعترض عليه بأن إبدال النون ألفاً إمنا هو             
 ٠النون ، ولن ال يوقف عليها بل ال بد من وصلها مبا بعدها وال جيوز قطعها مما يبطل القياس 

وكذلك اعترض عليه بأن مذهبه خالف قواعد التصريف ومفارق لسنن العربية يف االنتقال من                      
الثقيل إىل اخلفيف إذ النون مقطع ، واأللف صوت ، والصوت أخف من املقطع ، فال ينتقـل مـن                             

 اخلفيف إىل الثقيل ، ومذهبه يؤدي إىل هذا 

واعترض عليه أيضاً بأن احلرف ال حرف مهمل ، ولن حرف عامل فكيف حيمل احلرف العامل                         
 على حرف مهمل 

 أحكام لن : الفصل الثاين 

 : يف اجلزم ) لـم(معاقبة لن لـ: املبحث األول 

ذهبت طائفة من العلماء إىل أن لن عاقبت مل يف اجلزم ، وأن ذلك لغة لبعض العرب، فيما رواه                              
 :وساقوا على ذلك طائفة من الشواهد منها قول الشاعر -وهو من النوادر-) ]٣١[(أبو عبيدة

 )]٣٢[(فلن يحلَ للعينني بعدِك منظر      أيادي سبا يا عز ما كنت بعدكم
 : ومنها قول الشاعر 

 ) ]٣٣[(فلن أعرض أبيت اللعن بالصفد    هذا الثناء فإن تسمع به حسناً

 :وقول أعرايب يف مدح احلسني بن علي رضي اهللا عنهما 
رجائك ِمن ك من دون بابك احللقه    لن خيب اآلن ِمن٣٤[(حر[( 

، من قول امللَك يف النوم          )  ]٣٦[(، وابن مالك     )  ]٣٥[(ومنها ما رواه اإلمام القرطيب يف تفسريه          
قال ابــن     جبزم املضارع بلن   )  ]٣٧[))(لن ترع لن ترع    ((:لعبد اهللا بن عمر رضي اهللا تعاىل عنهما            

ويف لن ترع لن ترع إشكال ظاهر ؛ ألن لن جيب انتصاب الفعل ا ، وقد وليها يف هــذا                            ((:مالك  
وجيوز أن يكون السكون سكون جزم على لغة من جيزم بلن ، وهي لغة               ٠٠٠الكالم بصورة ازوم   

في النحو العربي) لن(قضايا ٣٦من  ٦صفحة 
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 )]٣٨[))(حكاها الكسائي
وبتمحيص هذه الشواهد اليت ساقوها دليالً على ما ذهبوا إليه جند أن بيت كثير مروي يف جــلّ                       

ـ  وهي رواية أحسن يف املعىن ؛ ألنه يشكو لعزة حاله فيما مضى بعد فراقها إياه            )  مل يحلَ (املصادر بـ
وأنه كان مشتتاً كأيادي سبا، ومل يحلَ له منظر منذ ذلك الفراق، وهذا املعـىن عـذب يف عــرف                              

هي املتسقة مع هذا املعىن إلحالتها زمن املضارع للمضي             )  مل حيلَ (املتصافني ، دالٌّ على ثبات الود ، و       
فهي غري متسقة مع املعىن ؛ ألن فيها إقراراً بأنه قد حلي له فيما مضى منظر ،                      )  لن حيلَ  (، أما رواية     

وكأا تعاتبه على ذلك ، وهو يأسف على ما بدر منه ، ويؤكد هلا أنه فيما بعد لن يحلَى له بعدهــا                       
 ٠منظر إنْ هي ساحمته

ـ      )  لن أُعرض (وكذلك بيت النابغة       ، )  فما عرضت (،أو  )فلم أُعرض (مروي يف املصادر القدمية ب
ألن الرجل ينفــي    )  فلن أعرض  (أقوى يف املعىن من رواية    )  فما عرضت  (وكذلك  )  مل أعرض (ورواية 

لن (عن نفسه مةً رِمي ا عند النعمان يف شأن املتجردة ، وينكر تلك التهمة من أساسها ، ورواية                            
ضم به                         )  أعرمي به ، ومعاهدةٌ بعدم العود مستقبالً ، وفرق شاسع بني ناٍف ما افيها إقرار منه مبا ر

  ٠، ومقر معترف معتذر معاهد بعدم العود 
البيت أنشــده أبــو    ((:  أما بيت األعرايب يف مدح احلسني رضي اهللا عنهما فقال عنه البغدادي                    

كيف يصح اجتماع لن مع اآلن، وال يصح ذكر اآلن إال مع مل ، فإن                    :  احلسني بن الطراوة ، وأقول      
قال   ٠٠٠اخليبة املنفية إمنا هي املقيدة باآلن         :  قلت اجعل اخليبة املقيدة بـاآلن منفية باملستقبل قلت           

وجزم األعرايب بلن ، وذكر اللِّحياين أن ذلك لغة لبعض العرب جيزمون بالنواصـب ،                      :  البطَلْيوسي  
 ) ]٣٩[))(وينصبون باجلوازم

أحسن )  لن ترع لن ترع   (، ولكن رواية      )  مل ترع مل ترع    (والرواية املشهورة حلديث ابن عمر هي        
 ٠من حيث املعىن فقط ؛ ألن فيها بشارةً البن عمر رضي اهللا عنهما بأنه لن يراع يف قادم األيام 

غة ضـعيفة ، ال        )  ]٤٠[(وعلى هذا فاجلزم بلن لغةٌ لبعض العرب كما ذكر اللِّحياين        ، ولكنها ل
 ٠ترقى ألن تتخذ قاعدة ، وشواهدها مل تسلم من االعتراض عليها كما رأينا 

كما ال ميكن من خالل الشواهد اليت سيقت عزوها لقبيلة بعينها ، ألن الشاهد األول خلزاعي ،                       
 ٠ألعرايب دون ختصيص، والرابع لقرشي   والثاين لغطفاين ، والثالث
كان ينبغي أن تكون جازمة ؛ ألا حرف نفي خمتص باألفعال، فوجــب                   ((:قال السهيلي عن لن      

أن يكون إعرابه اجلزم الذي هو نفي احلركة وانقطاع الصوت ليتطابق اللفظ واملعنىكما تقـدم يف                          
 ) ]٤١[))(باب اإلعراب

 : إفادة لن الدعاء :   املبحث الثاين

ـ               النافية على املخاطب، أوعلىالغائب ، أمــا             )  ال(اليعرف خالف بني النحاة يف جواز الدعاء ب
، وأجازه ابن عصفور ، وابن         )  ]٤٢[(الدعاء على النفس فقد منعه طائفة من النحاة منهم أبو حيان              

 : هشام واستدلَّ األخري بقول الشاعر 

 ـت لكم خالداً خلود اجلبال       لن تزالوا كذلكم مث ال زلــ

 وستأيت مناقشة هذا البيت ) لكم(وبضمري املخاطب يف ) زلت(بضمري املتكلم يف 

ـ      وقـال   ((فمحل نزاع عند النحاة ؛ إذ نقل ابن السراج عن قوم جتويزه فقال                      )  لن(أما الدعاء ب

في النحو العربي) لن(قضايا ٣٦من  ٧صفحة 
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 :وقال الشاعر ) ]٤٣[(فلن أكون ظهرياً للمجرمنيقــوم يــجوز الدعاء بلن مثل قوله 
 ) ]٤٤[(ـت هلم خالداً خلود اجلبال      لن تزالوا كذلكم مث ال زلــ 

والدعاء بلن غري معروف ، إمنا األصل ما ذكرنا أن جتيء على لفظ األمر والنهي ، ولكنه قــد                         
 )]٤٥[))(يقصد ا الدعاء إذا دلّت احلال على ذلك

 ) رب ال جتعلين أكون ظهرياً للمجرمني:( وفسر من أجاز الدعاء بلن يف اآلية الكرمية بأن املعىن 

](، وخالفه يف التوضــيح    )  ]٤٧[(، وابن هشام يف املغين        )  ]٤٦[(ووافقه على ذلك ابن عصفور     
 )]٥٠[(، وشرح اللمحة البدرية)]٤٩[(وشرح القطر) ٤٨[

 واحتج بأن فعل الدعاء ال يسند إىل املتكلم بل إىل املخاطب أو الغائب ) ]٥١[(ومنعه أبو حيان

فزعم جواز إسناد فعل الدعاء إىل املتكلم ، حمتجاً بأن الشاعر عطف                   )  ]٥٢[(ورد عليه ابن هشام     
طف                       )  الزلت(مجلة   وهي مجلة إنشائية علىجملة لن تزالوا ولو كانت األوىل خربية ملـا صــح ع

بتاء املتكلم وكاف املخطاب ، وهذه هي رواية بعض              )  الزلت لكم (اإلنشائية عليها ، وعنده إن مجلة         
أيها املمدوح خالداً    )  الزلت(وضمري الغيبة ، أي          بفتح التاء )  ال زلت هلم  (النحاة ، ورواية الديوان        

وقوله لن يزالوا إىل آخره بالياء التحتية بضمري الغيبــة الراجــع              ((:هلم خلود اجلبال قال البغدادي         
موع من ذَكر ممن قَتلوا وأَسروا وسبوا ونهبوا من األعداء وممن غَزا معه وقَتل وغَِنم من األولياء ،                             

  وقوله والزلت باخلطاب للمدوح ، وهلم بضمري الغيبة ، فظهر مما ذكر أن البيت قد روي يف كتب                      
 )]٥٣[))(النحو على خالف الرواية الصحيحة

 ٠وإليك هذا الشاهد الذي ورد فيه الدعاء على النفس اصطدته من كتب املعاجم 
 )]٥٤[(ـح مغرياً وال دعيت يزيدا     ال ذعرت السوام يف فلق الصبـ

 : وجيوز أن يكون منه أيضاً قول النابغة  

 ) ]٥٥[(إذن فال رفعت سوطي إيلَّ يدي     ما قلت من سيء مما رميت به

 : وحيتمله قول اآلخر 

 )]٥٦[(ِقرف احلَِتي وعندي البر مكنوز      ال در دري إن أطعمت نازلكم
 الفصل بني لن ومعموهلا : الثالث   املبحث

األصل يف اإلعمال لألفعال ؛ فلهذا تعمل متقدمة ، ومتأخرة ، ومذكورة وحمذوفــة ، ومتصلـة               
 ٠مبعموالا ، ومفصولة عنها 

أما احلروف فهي عوامل ضعيفة التعمل يف متقدم أبداً ، وال يفصل بينها وبني ومعموالا بأجنيب                           
ـ                   الداخلة على املضارع حنو      )  إذن(يف سعة الكالم ، فإن فصل بينها وبني معموالا بأجنيب أمهلت ك

 ٠إذن زيد يكرمك بإمهال إذن بسبب الفصل باألجنيب
لن زيــد ، وال                              ولن حرف ينصب املضارع بنفسه ، وال يعمل يف متقدم أبداً إذ ال يقال يقوم

لن زيٌد يقوم ولكن العرب يتوسعون يف الظرف واجلار وارور               :     يفصل بينه وبني معموله فال يقال       
 : والقسم فيفصلون ن بني احلرف ومعموله مع بقاء اإلعمال مسع من العرب قوهلم 

 )]٥٧[(أخاك مصاب القلب جم بالبلُه    فال تلحين فيها فإن حببها
فإن أخـاك    :  إذ فصل بني إن وامسها وخربها باجلار وارور الذي هو معمول اخلرب ، واألصل                      

 : مصاب حببها ، كما مسع من العرب قوهلم 

في النحو العربي) لن(قضايا ٣٦من  ٨صفحة 
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 ) ]٥٨[(تشيب الطفل من قبل املشيب   إذن واهللا نرميهم حبرب

 ففصل بني إذن ومعموهلا بالقسم ، وأعملها فنصبت نرميهم 

 : ومسع من العرب يف ضرورة الشعر قوهلم 

 )]٥٩[(أدع القتال وأشهد اهليجاء   لن ما رأيت أبا يزيد مقاتالً
ـ                مصدرية ظرفية تسبك مع ما بعدهــا      )  ما(إذ املعىن لن أدع القتال ما رأيت أبا يزيد مقاتالً ، ف

وقد شبه اجلازم باجلار ففصــل      ((:مبصدر أي لن أدع القتال مدة رؤييت أبا يزيد مقاتالً قال ابن جين                     
 :بينهما كما فصل بني اجلار وارور ؛ وأنشدنا لذي الرمة 

 )]٦٠[(كأن مل سوى أهل من الوحش تؤهِل  فأضحت مغانيها قفاراً رسومها
 :أخربنا حممد بن احلسن عن أمحد بن حيىي بقول الشاعر٠وجاء هذا يف ناصب الفعل 

 ٠٠٠أدع القتال   ملَّا رأيت أبا يزيد مقاتال

كأن مل تؤهل سوى أهـل مــن          :  أي لن أدع القتال ما رأيت أبا يزيد مقاتالً ، كما أراد األول                     
بلغين أنّ يف    :الوحش ، وكأنه شبه لن بـأنَّ فكما جاز الفصل بني أنّ وامسها بالظرف يف حنو قولك                         

مـا  :الدار زيداً ، كذلك شبه لن مع الضرورة ا ففصل بينها وبني منصوا بالــظرف الذي هو                       
 )]٦١[))(رأيت أبا يزيد أي مــدة رؤيــيت

ومنه الفصل بني احلروف اليت ال        ((:  فيما خيص ضرورة الفصل بني املتالزمني             وقال ابن عصفور   
 : يليها إال الفعل يف سعة الكالم وبني الفعل حنو قول الشاعر 

 أدع القتال وأشهد اهليجاء    -ما رأيت أبا يزيد مقاتال -لن 

))(يريد لن أدع القتال وأشهد اهليجاء ما رأيت أبا يزيد مقاتالً ففصل بني لن والفعل املتصل ا                            
]٦٢[ ( 

 : يف السعة قال الشاعر   أما تقدمي معمول فعلها عليها فجائز

 ) ]٦٣[(مبثل أو أحسن من مشس الضحى      مه عاذيل فهائماً لن أبرحا

 ٠إذ قدم خرب أبرح على لن مع منفيها 
وكان مما احتج به سيبويه على اخلليل بعدم تركب لن من ال وأن قوله أما زيداً فلن أضــرب ،                           

 ٠فقدم معمول فعلها عليها يف السعة 
 تلقي القسم بلن : املبحث الرابع 

ـ     )  ]٦٤[(العرب توقع املضارع املنفي يف جواب القسم       ) إنْ(،أو )  ال(، واملشهور عندهم نفيه بـ
ـ  )  ما(أو فال وربك ال يؤمنون حىت حيكموك فيما شجر     :  النافية قوله تعاىل   )  ال(فمثال تلقي القسم ب

 )]٦٥[(بينهم
 :وقول الشاعر 

 ) ]٦٦[(وأمكنين منها إذن ال أقيلُها   لئن عاد يل عبد العزيز مبثلها

 : قول الشاعر ) ما(بـ  ومثال النفي

 )]٦٧[(وال زاجرات الطري ما اهللا صانع        لعمرك ما تدري الضوارب باحلصى
  واهللا إن يعلم ذا إال زيد ، ومل أقف له على شاهد ، ولكن النحــاة                  :  ومثال النفي بإن قولك        

 ]٦٨[ (٠(جييزونه
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؛ ألــن  )  ال أو مـا أو إن       (وجيوز حذف النايف مع الفعل املضارع إن كان أحد هذه احلروف                  
 ٠أي ال تفتأ ) ]٦٩[(تاهللا تفتأ تذكر يوسف :مهمالت أصالة كما يف قوله تعاىل 

ـ                  من أدوات النفي؛ وعلل      )  لن ومل  (وذهبت طائفة كبرية من النحاة إىل عدم جواز تلقي القسم ب
(الرضي ذلك بأن العامل احلريف ال حيذف مع بقاء عمله ، وإن أبطلوا العمل مل يتعين النايف احملذوف                            

]٧٠[( 
 :وقد مسع من العرب تلقي جواب القسم بلن قال الشاعر 

 )]٧١[(حىت أوسد يف التراب دفيناً    واهللا لن يصلوا إليك جبمعهم
نعـم  :  (ألك بنون ؟ قــال       :كما مسع منهم تلقي اجلواب بلم حكى األصمعي أنه قيل ألعرايب                  

 :ومنه قول األعشى   )]٧٢[)(وخاِلِقِهم مل تقُم عن ِمثِْلِهم منِجبةٌ
 )]٧٣[(مل تلفنا من دماء القوم ننتفل        لئن منيت بنا عن ِغب معركة

 معىن لن : الفصل الثالث 

 ) ]٧٤[(تأكيد النفي بلن : املبحث األول 

 متهيد

لن حرف نفي واستقبال ينصب املضارع بنفسه كما يقول اجلمهور ، وهو ينفي املضارع الــذي                
ولن أضرب نفي لقوله سأضرب ، كما أن التضرب نفي لقولـه                   ((:دخلت عليه السني قال سيبويه        
       تنفي لضرب ومل أضرب وهي نفي لقوله فعل ، ولن وهـي نفــي            :  ومل((:، وقال    )  ]٧٥[))(اضرب

والسني اليت يف قولك سيفعل ، وزعم اخلليل أا جواب لن              ((:وقال أيضاً    )  ]٧٦[))(سيفعل:  لقوله  
 )]٧٧[))(يفعل

وقد اختلف العلماء يف مسألتني مهمتني حيال إفادة لن توكيد النفي أو تأبيده أو عدم داللتهـا                            
 ٠على شيء من ذلك البتة 

 ٠) لن الزخمشرية(وسنرجيء احلديث عن قضية تأبيد النفي بلن للمبحـث التايل 
 ٠ويف هذا املبحث سنحاول ملَّ شتات مسألة توكيد النفي بلن ِوفْق املطالب التالية 

  
 رأي الزخمشري : املطلب األول 

ولن لتأكيد ما تعطيه ال من نفــي           ((:  يكرر الزخمشري يف جلّ كتبه القول بتأكيد النفي بلن قال               
، )  ]٧٨[))(املستقبل ، تقول ال أبرح اليوم مكاين فإذا وكَّدت وشددت قلت لن أبرح اليوم مكـاين          

، وقال أيضاً يف تفســري         )  ]٧٩[))(ولن نظرية ال يف نفي املستقبل ولكن على التأكيد          ((:وقال أيضاً  
فإن قلت ما حقيقة لن يف باب النفي قلت       (()  :]٨٠[(فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا    قولــه تعــاىل   

ال أقيم غداً فإن أنكر       :  ال ولن أختان يف نفي املستقبل إال أنَّ يف لن توكيداً وتشديداً تقول لصاحبك                      
، وقال أيضاً يف تفسري قولـه           )  ]٨١[))(لن أقيم غداً كما تفعل يف أنا مقيم وإين مقيم             :  عليك قلت   

فإن قلت ما معىن لن ؟ قلت تأكيد النفي           (()  :]٨٢[(قال ريب أرين أنظر إليك قال لن تراين           :  تعاىل  
لن أفعل   :  الذي تعطيه ال ، وذلك أن ال تنفي املستقبل تقول ال أفعل غداً ، فإذا أكَّدت نفيها قلت                          

](إن الذين تدعون من دون اهللا لن خيلقوا ذباباً            :  ، وقال أيضاً يف تفسري قوله تعاىل           )  ]٨٣[))(غداً
، وقال أيضاً يف تفسري        )  ]٨٥[))(لن أخت ال يف نفي املستقبل إال أن لن تنفيه نفياً مؤكداً                  (()  :٨٤[
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وال فرق بني ال ولــن يف أن كــل        (()  :  ]٨٦[(وال يتمنونه أبداً مبا قدمت أيدهم      :  قوله تعاىل 
 )]٨٧[))(واحدة منهما نفي للمستقبل ،إال أن يف لن تأكيداً وتشديداً ليس يف ال

والنحاة الذين جاؤوا بعد الزخمشري انقسموا بني معارض له ، ومؤيد يف دعواه إفادة لن تأكيد                           
 ٠النفي وسأدرس إن شاء اهللا يف املطلبني التاليني هذين املذهبني 

  
 املعارضني له   رأي:  املطلب الثاين

انربى للرد على الزخمشري يف قضية توكيد النفي بلن طائفة ممن أيت بعده من النحاة منهم ابــن                      
من                 عصفور، وأبو حيان ، وابن هشام ، واملرادي ، وغريهم من تالمذة ابن مالك شراح التسهيل و

ما ذهب إليه دعوى ال دليل عليهـا          ((:  قال ابن عصفور يف رده على الزخمشري             ٠تالمذة أيب حيان  
ـ       ـ    )  ال(بل قد يكون النفي ب ـ   )  لن(آكد من النفي ب قد يكون جوابـاً للقسـم ،          )  ال(؛ألن املنفي ب

 )]٨٨[))(ال يكون جواباً له ، ونفي الفعل إذا أقسم عليه آكد) لن(واملنفي بـ
فابن عصفور بىن اعتراضه على الزخمشري بأن ال النافية تقع جواباً للقسم ولن ال تقـع جوابـاً                           

 ٠للقسم ، ونفي الفعل املقسم عليه آكد من غري املقسم عليه 
 : ولكن رد عليه بالشاهد السابق وهو 

 حىت أوسد يف التراب دفيناً           واهللا لن يصلوا إليك جبمعهم

 ٠إذ وقعت لن فيه يف جواباً للقسم 
أن الزخمشري خص النفي بالتأبيد ، ونقل ابن عصفور             )  ]٨٩[(ونقل ابن مالك   ((:وقال أبو حيان      

عنه أنه زعم أن لن لتأكيد ما تعطيه ال من نفي املستقبل، وأن مذهب سيبويه واجلمهور أن لن لنفي                             
، فأبو حيان إذن يذكر أن         )  ]٩٠[))(املستقبل من غري أن يشترطا أن يكون النفي ا آكد من نفي ال                  

يرى                            ابن عصفور نقل عن الزخمشري القول بتأكيد النفي بلن، ونقل عن ابن مالك أن الزخمشري 
يشـترطوا      تأبيد النفي بلن ، مث اعترض عليه بأن مذهب سيبويه واجلمهور أن لن لنفي املستقبل ومل                          

 ٠أن يكون النفي ا آكد من النفي بال 
](، والسمني احللـيب      )]٩٢[(، وابن عقيل   )  ]٩١[(املعىن تالمذة أيب حيان كاملرادي        وكرر هذا

]٩٣( 
وال تفيد لن توكيد النفي خالفــاً للزخمشـري يف            ((:وهلج ابن هشام يف خمالفة الزخمشري فقال           

لن وهي  ((:  ، وقال أيضاً     )  ]٩٤[))(كشافه وال تأبيده خالفاً له يف أمنوذجه وكالمها دعوى بال دليل                 
ولـن  ((:  ، وقال أيضــاً     )]٩٥[))(لنفي سيفعل وال تقتضي تأبيد النفي وال تأكيده خالفاً للزخمشري               

حرف يفيد النفي واالستقبال باالتفاق ، وال تقتضي تأبيداً خالفاً للزخمشري يف أمنوذجه ، وال تأكيداً                         
وال تفيـد تأبيـد النفــي وال تأكيـده خالفــاً            ((:  ، وقال األمشوين    )  ]٩٦[))(خالفاً له يف كشافه    

 )]٩٧[))(األول يف أمنوذجه والثاين يف كشافه: للزخمشري 
كالم ابن هشام دون أن يعترض عليه ممــا يـدلُّ علـى               )  ]٩٨[(و شرح الشيخ خالد األزهري       

 ٠موافقته له فيما قال 
وسبق ابن هشام يف خمالفة الزخمشري يف توكيد النفي بلن ابن عصفور كما زعم أبو حيـان ،                            

من ذلك ،      شيئاً)  ]٩٩[(واملرادي ، ومل أجد يف كتب ابن عصفور املطبوعة اآلن اليت اطلعت عليها                   
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 ٠ولعله يف كتبه اليت ملّا تطبع بعد 
ويف احلق أن الزخمشري حمظوظ يف هذه القضية ؛ إذ نسب له القوم ماليس له، وخالفوه فيما هو                        
يتردد يف كتبـهم ،                                 تابع فيه غريه ، وزادوه شهرة من حيث أرادوا أن يغضوا منه ؛ إذ أخذ امسه 

، وما هو إال تابع لسواه ليـس              وكتب من جاء بعدهم من النحاة على أنه مؤصل مسألٍة ومبتكرها             
 ٠غري 

ولو تتبع املرء مسألة القول بتوكيد النفي بلن من أصلها لوجد اخلليل بن أمحد هو ابن جبدا وهو           
ال أن وصلت يف الكالم ، أال ترى أا تشبـه يف                  :  وأما لن فهي     ((:  أول من قال ا ، قال يف العني          
كأنه يطمع يف إكرامه فنفيت عنه ووكدت          :  لن يكرمك زيد معناه       :  املعىن ال ، ولكنها أوكد تقول         
 ]١٠٠[ (٠))(النفي بلن فكانت أوكد من ال

الليث عن اخلليل يف لن أنه ال أن فوصلت لكثرا يف الكالم ،أال تــرى أــا      ((:وقال األزهري 
كأنه كان يطمع يف إكرامه فنفيت ذاك        :لن يكرمك زيد معناه    :  تشبه يف املعىن ال ولكنها أوكد تقول     

 )]١٠١[))(ووكَّدت النفي بـلن فكانت أوجب من ال 
فاخلليل بن أمحد هو أول من قال بتأكيد النفي بلن وأبان بأا تشبه ال يف إفادة النفــي ولكنهـا                              

)) ولكنها أوكد ((   تتميز عن ال بأا آكد من أختها ال يف هذا الباب ، وكرر هذا املعىن ثالث مرات                    
 )) فكانت أوكد من ال(()) فنفيت عنه ووكدت النفي((

فكان احلق على متأخري النحاة أن خيالفوا اخلليل يف القول بتوكيد النفي بلن كما خــالفوه يف                          
 القول بتركيبها من ال وأن ، وينسبوا اخلالف له وليس للزخمشري املتابع للخليل 

                      واهللا أعلم  -ومبا أن سيبويه مل يشر يف كتابه إىل قضية توكيد النفي بلن من عدمه ، فلذلك أظن- 
يف كتـايب    )  لن(أن ابن عصفور وأبا حيان مل يعلما برأي اخلليل فيها ، وأظن أما مل يطّلعا على مادة                        

العني ، وذيب اللغة ، واطّلع عليها الزخمشري يف أحدمها ، أو يف كليهما ؛ فلـذلك أفــاد منهــا                          
مل -األنـدلسي    -الزخمشري ، ومل يفد منها األندلسيون ، ولعل مما يؤيد ما ذهبت إليه أن ابن سيده                       

بل نقل يف احملكم كالم ابــن         )  ]١٠٣[(، واملخصص  )  ]١٠٢[(يشر إىل رأي اخلليل يف كتابيه احملكم           
ومها من أهم الكتب املعاجم املتداولة يف بــالد              )]١٠٤[(حين يف سر صناعة اإلعراب عن لن بنصه        

 األندلس 

مث إن أبا حيان مل يكن مصراً على خمالفة الزخمشري يف قضية توكيد النفي بلن بل كان يف البحر                                   
لن نفي ملا دخلــت عليـه أداة االســتقبال ، وال نفــي               ((:   احمليط كثرياً ما يوافقه على ذلك قال        

للمضارع الذي يراد به االستقبال فلن أخص ؛ إذ هي داخلة على ما ظهر فيه دليل االستقبال لفظاً                          
؛ ولذلك وقع اخلالف يف ال هل ختتص بنفي املستقبل أم جيوز أن تنفي ا احلال ، وظـاهر كـالم                            

هذه                ٠٠٠سيبويه رمحه اهللا هنا أا ال تنفي احلال            فإذا تقرر هذا الذي ذكرناه كان األقرب مـن 
األقوال قول الزخمشري أوالً من أن فيها توكيداً وتشديداً ؛ ألا تنفي ما هو مستقبـل بـاألداة ،                         
خبالف ال فإا تنفي املراد به االستقبال مما ال أداة فيه ختلصه له؛ وألن ال قد ينفى ا احلال قليالً فلن                                

أخصر من وال تفعلون ؛ فلهذا كلـه             ولن تفعلوا         أخص باالستقبال ، وأخص باملضارع؛ وألن          
فإذا تقرر هذا الذي      ((فهو هنا وافق الزخمشري صراحة          )]١٠٥[))(ترجح النفي بلن على النفي بال          

وعلـلّ  )) ذكرناه كان األقرب من هذه األقوال قول الزخمشري أوالً من أن فيها توكيداً وتشديـداً             
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ذلك باختصاص لن بنفي ما هو مستقبل باألداة ، وباختصاصها باملضارع خبالف ال اليت الخيتص                        
 ٠ا املضارع ، وقد ينفى ا املضارع املراد به احلال أيضاً 

وكان حرف النفي لن الذي هو أبلغ يف االستقــبال من ال إشعاراً بأنـهم كانوا                        ((وقال أيضاً   
يف :  ، وقال أيضـاً       )]١٠٦[))(لقلتــهم وضعفهم وكثرة عدوهم وشوكتهم كاآليسني من النصر           

ونفى اخلضر استطاعة الصرب معه على (()  :]١٠٧[(قال إنك لن تستطيع معي صرباً    :قوله تعاىل 
 )]١٠٨[))(سبيل التأكيد 

 ]١٠٩[(٠))(وأتى بصيغة لن وهي للمبالغة يف النفي لن تتبعونا(( وقال أيضاً 

وكذلك احلال مع ابن هشام إذ أومأ إىل توكيد النفي بلن يف املغين يف أثناء حديثه عـن السـني                              
وزعم الزخمشري أا إذا دخلت على فعل حمبوب أو مكروه أفادت أنه واقع ال حمالـة ، ومل                 ((:  قال 

أر من فهم وجه ذلك ، ووجه أا تفيد الوعد حبصول الفعل فدخوهلا على ما يفيد الوعد أو الوعيد                              
](فسيكفيكهم اهللا   :مقتٍض لتوكيده وتثبيت مــعناه ، وقد أومأ إىل ذك يف سورة البقرة فقال                 

ومعىن السني إن ذلك كائن ال حمالة ، وإنْ تأخر إىل حٍني ، وصرح به يف سورة براءة فقــال          )  ١١٠[
السني مفيدة وجود الرمحة ال حمالة ؛ فهي تؤكد الوعد كمـا                   )  ]١١١[(أولئك سريمحهم اهللا        :يف

   )]١١٢[))(سأنتقم منك: تؤكد الوعيد إذا قلت 

مفيدة وجود الرمحة ال حمالة       أن السني  أولئك سريمحهم اهللا  إن الزخمشري قال يف     ((:وقال أيضاً   
بأن وجود الرمحة مستفاد من الفعل ال مــن            )  ]١١٣[(فهي مؤكدة للوعد ، واعترضه بعض الفضالء           

السني ، وبأن الوجوب املشار إليه بقوله ال حمالة ال إشعار للسني به ، وأجيب بأن السني موضـوعة                            
للداللة على الوقوع مع التأخر ، فإذا كان املقام ليس مقام تأخر لكونه بشارة متحضـت إلفــادة                        

 ]١١٤[ (٠))(الوقوع ، وبتحقق الوقوع يصل إىل درجة الوجوب

مييل إىل رأي الزخمشري يف أن السني الداخلة على املضارع تفيد توكيده ، والســني    فابن هشام 
إمنا تدخل على املضارع وهو مثبت ؛ ومبا أن لن نقيضة السني، والسني تفيـد التوكيـد يف حـال                             
اإلثبات فال بد أن يكون نفي املؤكد مؤكداً أيضاً ، ودفاع ابن هشام عن الزخمشري ضد أيب حيـان                      
دليل على قناعته بقول الزخمشري يف أن السني تؤ كد الفعل املضارع الذي اتصلت به يف احملبـوب                         

 ٠واملكروه
 : املؤيدين له   رأي:املطلب الثالث 

:وافق الزخمشري على القول بتأكيد النفي بلن طائفة عريضة من النحاة منهم ابن اخلباز قـال                          
:لن أبرح، ويف الترتيل      :  ال أبرح مكاين فإذا بالغت قلت           :  النفي املؤكّد تقول    :  وأما لن فمعناها    ((
لـن وال أختـان يف نفـي           ((:، ومنهم املنتجب اهلمداين قال        )  ]١١٥[))(؛ ألنه مل يره       لن تراين     

ال أفعل كذا ، فإن أنكر عليه قال لن         :  املستقبل غري أن لن موضوع للتوكيد والتشديد يقول القائل           
قوله ولن معناها نفي املستقبل هي تنفي املستقبل نفيـاً                   ((:  ، ومنهم الرضي إذ قال        )]١١٦[))(أفعل

النفي ا أبلـغ مــن     ((:،ومنهم القواس الذي قال عن لن      )  ]١١٧[))(مؤكداً وليس للدوام والتأبيد    
لـن  :  ال أكرمك ،فإذا قصد التوكيد قيل         :  النفي بال ، وإن اشتركا يف نفي املستقبل ؛ ألنه إذا قيل                    

األض    لن أبرح    :لن ومعناها نفي املستقبل حنو          ((:، ومنهم األسفراييين قال      )  ]١١٨[))(أكرمك
       ا آكد يف النفي مــن ال            ((:  ، ومنهم اإلربلي قال      )  ]١١٩[))(وهي أوكد من الهي للتأكيد ؛أل
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 ويف املبالغة والتأكيد)  ]١٢٠[(ال أبرح حىت أبلغ جممع البحرين    لقوله تعاىل يف جمرد النفي 

وزعم يف املفصل   ((:  ، ومنهم املوزعي )  ]١٢١[( ) ((]١٢٢[(  فلن أبرح األرض حىت يأذن يل أيب
والكشاف أا تفيد تأكيد النفي ، وبه قال ابن اخلباز ، وما ادعاه من التأكيد حسن قريب ، ورمبــا                              

، ومنهم  )  ]١٢٣[))(ال نفي لقولك يفعل، ولن نفي لقولك سيفعل           :  أعطاه كالم سيبويه حيث قال         
آكد من من     فلن أبرح األرض      وهي يف نفي املستقبل آكد من ال وقوله تعاىل             ((:الزركشي قال   

ووافقه على إفادة     ((:  السيوطي قال    ، ومنهم )  ]١٢٤[))(ال أبرح حىت أبلغ جممع البحرين          قوله  
  )]١٢٥[))(التأكيد مجاعة منهم ابن اخلباز بل قال بعضهم إن منعه مكابرة ؛ فلذا اخترته دون التأبيد            

، )  ]١٢٦[))(وذكر الزخمشري يف املفصل وغريه أن النفي ا آكد من النفـي بـال                      ((:وقال أيضاً   
ـ       ((:   أبوالسعود احلنفي الذي قال       ومنهم يادة            )  ال(كلمة لن لنفي املستقبل ك ، خال ، أن يف لن ز

 )]١٢٧[))(تأكيد وتشديد
 ) ]١٢٨[))(وافقه على التأكيد كثريون((: ومنهم الصبان قال

 لن الزخمشرية : املبحث الثاين 

النفـي    -واهللا أعلم   -، واملراد ا يف اعتقاد قائلها          )  لن الزخمشرية     (كثرياً ما يسمع املرء عبارة        
 : املستمر أو الدائم ، وهنا سنحاول حبث هذه الفكرة من مجيع جوانبها وفق املطالب التالية

 القول بتأبيد النفي بلن : املطلب األول 

يف احلق أن مسألة تأبيد النفي بلن كانت متداولة عند املعتزلة قبل ميالد الزخمشـري بـزمٍن إذ                          
وجدت أقواالً عديدة لرؤسائهم يذهبون فيها إىل القول بتأبيد النفي بلن منهم اجلبان ، واخلطيـب                       
اإلسكايف ، والقاضي عبد اجلبار ، والشريف املرتضى، وهؤالء عاشوا يف القرن الرابـع اهلجـري                          
وأوائل اخلامس ، والذي يظهر يل أن الزخمـشري تلقفها منهم، ومل يكن ابن جبدا كمـا مفهـوم                           

 ٠عـند كـثري النـاس 
 :قال اجلبان يف تفسري قول الشاعر 

 )]١٢٩[(زِكنت من بغضهم مثلَ الذي زِكنوا          ولن يراجع قليب حبهم أبداً
أي حنن متباغضون ، يبغضوننا ونبغضهم ، ويعادوننا ونعاديهم ، وأكد أمر العداوة بأن وصفها                      ((

 )]١٣٠[))(بأا ال تزول أبداً ؛ ألن لن تفيد نفي الشيء يف املستقبل أبداً
فهو هنا يصرح بأن لن تنفي املستقبل أبداً ، واجلبان من أصحاب أيب علي الفارسي ، وهو مـن                           
ندماء الصاحب بن عباد وقرناء ابن جين، وأيب علي املرزوقي شارح احلماســة ، ومل تعيــن كتـب                        

فاز بالعلم  ((:هـ ، قال الصاحب ابن عباد         ٤١٦التراجم سنة وفاته ، وإمنا تذكر أنه كان حياً عام               
فاحلائك أبو علي املرزوقي ، واإلسكاف هو         )  ]١٣١[())حائٌك وحالٌَّج وإسكافٌ     :  من أصبهان ثالثةٌ   

 ٠أبو عبد اهللا حممد بن عبد اهللا اخلطيب ، واحلالّج هو أبو منصور بن ماشدة وهو اجلبان 
هـ ، وأبو منصور اجلبان يف ذلك التاريخ كان فائزاً بالعلم            ٣٨٦والصاحب ابن عباد تويف عام       

 ، وكان رأساً من املعدودين املشار إليهم وكان يوازن باملرزوقي 

ولن يتمنوه أبــداً مبــا   يف شرح قــوله تعاىل   -٤٢٠-املتويف سنة    -وقال اخلطيب اإلسكايف   
ووجب أن يكون ما يبطل متين املوت املؤدي إىل بطالن شرطهم أقــوى مــا                  :((قدمت أيديهــم  

يستعمل يف بابه وأبلغه يف معىن ما ينتفي شرطهم به ، وكان ذلك بلفظ لن اليت هي للقطع والبتــات         
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 )]١٣٢[))(مث أكَّد بقوله أبداً ليبطل متين املوت الذي يبطل دعواهم بغاية ما يبطل به
وقد استدلَّ ذه اآلية كثـري مـن العلمـاء              :((وقال الشريف املرتضى يف تأويل آية األعراف           

مث أكَّد ذلك بأن       لن تراين  املوحدين على أنه اليرى باألبصار من حيث نفى الرؤية نقياً عاماً بقوله                    
 )]١٣٣[))(علَّق الرؤية باستقرار اجلبل الذي علمنا أنه مل يستقر

فظـاهره     إنك لن تستطيع معي صــرباً    :فأما قوله يف قصة موسى عليه السالم           ((وقال أيضاً    
]))(يقتضي أنك ال تستطيع ذلك يف املستقبل ، وال يدل على أنه غري مستطيع للصـرب يف احلـال                       

]١٣٤(  

هـ أي أن الزخمشري ولد بعــد وفــاة        ٥٣٨هـ ، وتويف عام        ٤٦٧:  والزخمشري مولود عام      
 ٠مبا يقارب نصف قرن   هؤالء

فعلى هذا يكون القول بتأبيد النفي بلن معروفاً عند أهل املشرق اإلسالمي يف القـرن الرابـع                               
اهلجري وأوائل اخلامس قبل أن يولد الزخمشري مبا يزيد على نصف قرن من الزمان، وقـد يكـون                   

كان قبل هذا الوقت أيام           اجلبان وأقرانه مسبوقني أيضاً ذه الفكرة ، وال سيما أن طغيان االعتزال               
 ٠املأمون واملعتصم ، ورؤساؤهم الكبار املعدودين فيهم عاشوا قبل زمن اجلبان واملرتضي 

يف زمن الزخمشري ، وعند طالبه أيضاً ؛ إذ جند الطَّبرِسـي يقـول                       واستمر القول ذه العبارة       
 :  بتأبيد النفي بلن وهو من أقران الزخمشري سناً وعلماً ، قال يف جممع البيان يف تفسري قوله تعاىل                              

أي ولن تأتوا بسورة مثله أبداً ؛ ألن لن تنفي على التأبيد يف                       (()  :]١٣٥[(فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا      
 ) ]١٣٦[))(املستقبل

هذا جواب من اهللا تعاىل ، ومعناه          ((  :)]١٣٧[(قال لن تراين   :  وقال أيضاً يف تفسري قوله تعاىل         
) ]١٣٨[( ولن يتمنـــــوه أبــداً   ال تراين أبداً ؛ ألن لن ينفي على وجه التأبيد كما قال 

 )]١٣٩[)(( (]١٤٠[(ولن خيلقـــوا ذباباً ولو اجتمعوا له  وقــال 
  فالطربسي يؤكد أن لن حرف ينفي املستقبل على وجه التأبيد ، والطَّبرِسي شيعي إمامي، كـان                    

جح ،       ٥٤٨هـ يف طَبرستان ، وتويف عام           ٤٦٢يف زمـن الزخمشري إذ ولد عام           هـ علــى األر
هـ، وألف الطربسي كتابه هذا قبل          ٥٣٨هـ ، وتويف عام        ٤٦٧والزخمشري كما سبق ولد عـام         

وكتابه جممع البيان مستمد من كتـاب              هـ  ٥٣٦أن يطلَّع على الكشاف ؛ إذ فرغ من تأليفه عام                 
البيان حملمد بن احلسن بن علي الطوسي ، مث ملَّا اطلع الطَّبرِسي على كشاف الزخمشري أعجبه أيمــا                    

جامع اجلوامع ليكون جامعاً بني فوائد البيان للطوسي والكشاف                   :  إعجاب فصنف كتاباً آخر أمساه         
 للزخمشري 

عند الشيعة      كانت منتشرةً   -أعين القول بتأبيد النفي بلن        -إن هذه املسألة    :  و لو قال قائل      
 ٠اإلمامية ، وعند املعتزلة يف عصر الزخمشري مل يكن جمانباً للصواب 

لن وهي للنفي على التأبيد ، ولـرد          ((:ويقول اخلاروين الشوكاين وهو أحد تالمذة الزخمشري         
 ) ]١٤١[))(سيقوم زيد ، وسوف يقوم زيد ، حنو لن يقوم زيد: قول من يقول 

فهذا اخلاروين تلميذ الزخمشري ينص علىأن لن تفيد تأبيد النفي ، وليس مبستغرب أن يكــون                        
تلقَّفها من شيخه الزخمشري يف دروسه اليت كان يلقيها على تالمذته ، وال سيما أن فكرة تأبيد النفي                                
بلن كانت معروفة عند أهل املشرق اإلسالمي كما رأينا قبل قليل وكانوا على علم وبصرية سـابقة                         
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  ٠ا 
قال الشيخ ينبغي أن تعلم أن النفي ا           ((:     -وهو أحد شراح املفصل        -ويقول صدر األفاضل    

مع التقييـد                              ال يكون للتأبيد ، لكنه يكون أشد وأبلغ منه يف ال ، واستدلَّ لذلك باستعماهلم إياها 
ولـك أن   )  ]١٤٢[(فلن أبرح األرض حىت يأذن يل أيب أو حيكــم اهللا يل                  واستشهد بقوله تعاىل    

ما املانع من أن تكون للتأبيد ، ويستعمل مع التقييد؟ أال ترى أنك لو قرنتها بلفظة التأبيد مل                          :  تقول  
إنا لن ندخلهــا   :لن أخرج أبداً حىت يأذن يل األمري ، وقال تعاىل     :مينع من التقييد أيضاً مثاله قولك       

 )]١٤٤[))(وهذا تقييد مع التأبيد) ]١٤٣[(أبداً ما داموا فيها
هر                              فصدر األفاضل ينقل نصاً من الشيخ وال أعلم من هذا الشيخ الذي أومأ إليه، أهو عبد القا
اجلرجاين الذي يقوم صدر األفاضل يف النص السابق بشرح كتابه اجلمل يف النحو، أم يريد شـيخاً                         
آخر غريه من علماء املشرق ، فصدر األفاضل ينافح عن فكرة تأبيد النفي بلن ويرد قول الشيــخ                     
املانع من تأبيد النفي بلن ، وجييز جميء لن للتأبيد مع التقييد ، وجيب أال يغيب عن البال أن صـدر                              

 األفاضل أحد شراح املفصل 

جـاء يف    ((:ونقل حمقق التخمري عن حاشية كُتبت على إحدى نسخــه الـخطـية ما يلـي                    
كد                    )  ح:  (ب     هامش نسخة   ابن الدهان أبو احلسن عن اخلليل يف كتاب األدوات أن لن كلمة تؤ

لن أفعل فقد أكدت على نفسك أنك ال تفعله أبـداً ، وقـال يف                    :  اجلحد يف املستقبل ، فإذا قلت       
ئل                                : تفسري لن إنه خيلِّص الفعل للمستقبل وينفيه ، وذلك يف قولك لن يذهب زيد أبداً إذا قال قا

 )]١٤٥[))(سيذهب زيد غداً
تكررت مرتني ، األوىل منهما تشِكــلُ ؛ ألــا         )  أبداً(من خالل النص السابق نلمح أن كلمة           

جاءت يف سياق تفسري معىن لن من غري أن يكون املتكلم قد نص على األبد يف كالمــه ، خبــالف                      
 ٠الثانية إذ جاء ت منصوصاً عليها يف املثال من املتكلِّم ) أبداً(كلمة 

ومن هنا فإن ما ذكره أبو احلسن عن اخلليل يف كتاب األدوات مشكل أيضاً ،إذ جيوز أن تكون                            
 هذه العبارة هي اليت استقى منها القائلون بتأبيد النفي بلن مذهبهم وساروا عليه 

وال نعلم من أبو احلسن هذا ؟ أهوأحد األخافشة ؟ أم هو الرماين؟ أم غريهم ، مث يقـال هــل                              
إن القـوم قبــل     :  للخليل كتاب يقال له األدوات ؟ كلُّ ذلك ال جند له إجابة اآلن ، وإمنا نقــول                         

 ٠الزخمشري كانوا على علٍم ودراية مبقولة تأبيد النفي بلن 
اعلم أن لن معناها النفي ، وهي موضوعة لنفي املستقبل ، وهي أبلــغ يف                    ((:ويقول ابن يعيش    

نفيه من ال ؛ ألن ال تنفي يفعل إذا أريد به املستقبل ، ولن تنفي فعالً مستقبالً قد دخل عليه السـني                            
أو سوف ، وتقع جواباً لقول القائل سيقوم زيد ، وسوف يقوم زيد ، والســني وسـوف تفيـدان                      

ولن يتمنوه أبداً مبــا         التنفيس يف الزمان ؛ فلذلك يقع نفيه على التأبيد وطول املدة حنو قوله تعاىل                   
 :، وكذلك قول الشاعر ) ]١٤٦[(قدمت أيديهم

 )]١٤٧[(ولن يراجع قليب حبهم أبداً زِكنت من بغضهم مثل الذي زِكنوا
](لـن تــراين    :فذكر األبد بعد لن تأكيداً ملا تعطيه لن من النفي األبدي ، ومنه قوله تعاىل                         

إنك لن تراين يف الدنيا ؛ ألن السؤال وقع           :ومل يلزم منه عدم الرؤية يف اآلخرة ؛ ألن املراد               )  ١٤٨[
 )]١٤٩[))(يف الدنيا ، والنفي على حسب اإلثبات
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ولن وهو لنفي سيفعل ، وأنه لتأكيد النفي يف االستقبال ، وقد أشــري إىل                      ((:  ويقول السكاكي    
، فالسكاكي يقطع بالتأكيد ، ويلّمح بالتأبيد ؛ ألنه مل يعـترض عليـه ،                      )  ]١٥٠[))(أنه لنفي األبد     

 ٠وكأنه يقول المانع من أن جيتمع يف لن التأكيد والتأبيد فيكون النفي أبداً مؤكداً
نص من اهللا تعاىل على منعه الرؤية يف الدنيا ،                لن تراين    وقوله عز وجل     ((:ويقول ابن عطية     

ولن تنفي الفعل املستقبل ، ولو بقينا مع هذا النفي مبجرده لقضينا أنه ال يراه أبداً وال يف اآلخــرة ،                            
لكن ورد من جهة أخرى باحلديث املتواتر أن أهل اجلنة يرون اهللا تعاىل يوم القيامة فموسـى عليـه                            

 )]١٥١[))(السالم أحرى برؤيته
-فابن عطية يرى أن البقاء على أصل الوضع اللغوي يف لن مينع رؤية املؤمنني رم مطلقاً؛ ألا                           

للنفي املؤبد ، ولكنه يقرر أن رؤية املؤمنني رم يف اآلخر ثابتة بسبب أمر خارج عــن                    -كما فهم    
 ٠وهو احلديث املتواتر ) لن(الوضع اللغوي لــ
حمل اخلالف يف أا هل تقتضي التأبيد أم ال فيما إذا أُطلق النفــي أو قُيــد                    ((:ويقول الفاكهي     

فال خالف بينهم يف أا التفيده ، فقد ظهر              فلن أكلم اليوم أنسياً   بالتأبيد ، أما إذا قيد بغريه حنو          
أن من رد على الزخمشري يف قوله بتأبيد النفي ذه اآلية وشبهها مما قيد فيه نفيها منفيها بغري التأبيد                                 

 )]١٥٢[())ليس على حتقيق املسألة
واعلم أن قول النحويني لن ليسـت         :  وانتصر احلفيد للزخمشري فقال        ((:ويقول يس العليمي    

لتأبيد النفي مع أا لنفي سيفعل متناقض ؛ وذلك ألن سيفعل مطلق ، ونقيضه لن يفعل الدائمــة ،                         
فلو مل تكن لتأبيد النفي مل يكن قولنا لن يفعل نقيضاً لقوهلم سيفعل ؛ ألنه على ما قالوه مــن عــدم                             
التأبيد جيوز أن يكون النفي على حالٍة واإلثبات على أخرى ، فاحلق أا لتأبيد النفي كمــا ذكــره                         

مي         )]١٥٣[())الزخمشري السيما ومدلوالت األلفاظ ليست راجعة إىل اعتقاد أحد            مث رد يس العلي
 ٠على احلفيد مبا يطول ذكره فمن أراد الوقوف عليه فلرياجعه يف موضعه 

ما          :  قال رضي اهللا عنه      ((:  -وهو أحد شراح املفصل        -ويقول األسفندري      فصل ولن لتأكيد 
ـ  :  قال صاحب الكتاب      )  حم(تعطيه ال إىل آخره        يف النفي إال أن يف لن معــىن التأكيـد              )  ال(لن ك

وليس كما يزعم القوم أا للتأبيد ؛ إذ لو كانت كذلك ملا جاز فيه التحديد كما يف اآلية اليت تليت                             
 ) ]١٥٤[))(عليك 

ـ    حلاشيٍة على املفصل منسوبٍة للزخمشري نفسه ، فلئن صحت نسبة              )  حم(واألسفندري يرمز بـ
 ٠احلاشية إليه فذلك إما براءةٌ مما نسب إليه ، أو رجوع منه عما كان يعتقده

) قضية لن بني الزخمشري والنحويني       (وقدكتب األستاذ الدكتور أمحد عبدالاله هاشم حبثاً عنوانه              
م ذهب يف حبثه     ١٩٧٩يف سٍت وأربعني صحيفة من القطع املتوسط ونشره يف دار التوفيقيةمبصر عام                 

إىل أن حتريفاً وقع يف بعض نسخ األمنوذج للزخمشري إذ يرى أن كلمة تأكيد حترفت إىل تأبيـد يف                             
بعض النسخ ، السيما أن رسم الكلمتني متقارب ، فبينهما ما يسمى اجلناس الالحق ، مث محل عليه                          

 ٠معارضوه ، وساعدهم على ذلك سوء معتقد الرجل 
)التأبيد(أن الرجل قد كتبها يف النسخ القدمية من أمنوذجه              -واهللا أعلم   -الذي يظهر يل   :  وأقول

ومل يقع يف بعض النسخ حتريف، كما ذهب إليه الدكتور أمحد هاشم ، مث طارت تلك النسـخ مــع                           
تالمذتة يف اآلفاق ، وعزاها إلية ابن مالك وغريه بناء على تلك النسخ ، واملعروف عن الزخمشـري                        

في النحو العربي) لن(قضايا ٣٦من  ١٧صفحة 
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أنه كان باقعة يف الدهاء فخشي أال ينظَر يف كتابه إن أبقاها ، فغيرها يف النسخ الالحقة إىل تأكيد                              
احلمــد هللا  ((:  له يف مثل هذا العمل سابقةً ، إذ يروى أنه افتتح كتابه الكشاف بقوله                     ، والسيما أنَّ    

 إنْ أبقيتها مل ينظر أحد يف كتابك فغيرها   :له  فقيل) ]١٥٥[())الذي خلق القرآن

 الزخمشري  املطلب الثاين رأي

القولُ بتأبيد النفي بلن يف إحدى نسخ           -كما ذكرنا يف املبحث السابق           -ينسب إىل الزخمشري    
ولـن نظـرية ال يف نفـي            -أي الزخمشري يف األمنوذج     -قال  (()  :  ]١٥٦[(األمنوذج قال األربلي    

ال أضرب مثــالً ، وإذا     :إذا أردت نفي املستقبل مطلقاً قلت         :  املستقبل ولكن على التأكيد ، أقول       
 ]١٥٧[())(أردت نفيه مع التأكيد قلت لن أضرب مثالً ، ويف بعض النسخ للتأبيد بدل قوله للتأكيد                  

٠  
تقول ال أبرح اليوم مكــاين ،         ((:وهو من شراح األمنوذج املتأخرين         )  ]١٥٨[(وقال املوستاري  

ال أبرح حىت أبلغ جممع البحرين         :  لن أبرح اليوم مكاين قال تعاىل          :  فإذا وكَّدت وشـددت قلت     
)]١٥٩[  (  وقال:          فلن أبرح األرض حىت يأذن يل أيب)]عض النسـخ           )  ]١٦٠ ، وقد وقع يف ب

 )]١٦١[))(التأبيد بدل التأكيد وهو مبين على مذهب أهل االعتزال
مث أشرت إىل ضعف قول من رأى تأبيد النفي بلــن وهــو الزخمشـري يف                  ((:  وقال ابن مالك     

]))(وذكر الزخمشري يف أمنوذجه أن لن لنفي التأبيد           ((:  ، وقال ابنه بدر الدين        )  ]١٦٢[))(أمنوذجه

 .هكذا جاء يف شرح التسهيل بتقدمي كلمة نفي على كلمة تأبيد مما جعل املعىن ينعكس ) ١٦٣[
 )]١٦٤[())ونقل ابن مالك أن الزخمشري خص النفي بالتأبيد((:وقال أبو حيان 
]())لن وهي لنفي سيفعل وال تقضي تأبيداً وال تأكيـداً خالفـاً للزخمشـري              :(وقال ابن هشام    

لن حرف يفيد النفي واالستقبال باالتفاق ، وال يقتضـي تأبيـداً ، خالفـاً                 ((، وقال أيضاً       )١٦٥[
وال تقتضــي  ((:  ،وقال أيضــاً     )]١٦٦[())له يف كشافه      للزخمشري يف أمنوذجه ، وال تأكيداً خالفاً         

  )]١٦٧[())تأبيداً وال تأكيداً خالفاً للزخمشري
ولن نظرية ال يف نفي املستقبل ولكن         ((:  والذي بني أيدنا من األمنوذج ليس فيه ذكر للتأبيد قال                 

 )]١٦٨[())على التأكيد
يف كشافه تأكيد النفــي        أن الزخمشري ذكر     -رمحه اهللا -ويرى الشيخ حممد عبد اخلالق عضيمة     

بلن ، كما ذكر تأبيده أيضاً ، وأملح الشيخ عضيمة إىل أن أبا حيان يف البحر احمليط قد وقع يف مزالق                              
الكشاف يف بعض املواضع فتابع الزخمشري يف ألفاظه الدالة على القول بتأكيد النفي بلن أوالدالــة                       

يف ((:  على القول بتأبيده ، وهوما خيالف ما حذَّر منه يف كتبه النحوية ، قـال الشيـخ عضيمـة                                 
الكشاف لن أخت ال إال أن لن تنفيه نفياً مؤكداً وتأكيده هاهنا للداللة على أن خلق الذباب منهم                         

مث نقل الشيخ عضيمة عبارة أيب حيان           )]١٦٩[))(مستحيل مناٍف ألحواهلم كأنه قال حمال أن خيلقوا         
، ومــن  )  ]١٧٠[))(وهذا القول الذي قاله يف لن هو املنقول عنه أن لن للنفي على التأبيد                       ((:وهي  

كأنه حمـال أن      (العبارات اليت وردت يف الكشاف وفَِهم منها الشيخ عضيمة تأبيد النفي بلن ما يلي                    
فال يكون منهم   (وعبارة  )  إقناط من إميام، وأنه كاحملال الذي ال تعلق به للتوقع             :  (، وعبارة )  خيلقوا

وإمنا جيء بلن الذي هو لتأكيـد النفـي          :  (وعبارة  )  اهتداء البتة كأنه حمال منهم لشدة تصميمهم           
نفـي  :( وعبـارة    )  لإلشعار بأم لقلتهم وضعفهم ، وكثرة عدوهم وشوكته كاآليسني من النصر                  

في النحو العربي) لن(قضايا ٣٦من  ١٨صفحة 
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 ٠وأمثال هذه العبارات ) لدخوهلم يف املستقبل على وجه التأكيد املؤيس 
ومن العجب أن أبا حيان كثرياً ما كان يقع يف مزالق الكشاف وينقل منه أمثال تلك العبـارات                              

 رمحه اهللا تعاىل ) ]١٧١[(السابقة الدالَّة على القول بتأبيد النفي بلن وقد تتبعه الشيخ عضيمة

   رأي املعارضني: املطلب الثالث 

 : القول بتأبيد النفي بلن قال ابن مالك ) ]١٧٢[(نسب ابن مالك وأبو حيان وغريمها للزخمشري

 فقولَه اردد وخالفَه اعضدا              ومن رأى النفي بلن مؤبدا

مث أشرت إىل ضعف قول من رأى تأبيد النفي بلن وهو الزخمشــري                ((:  وشرح هذا البيت فقال      
يف أمنوذجه ، وحامله على ذلك اعتقاده أن اهللا تعاىل ال يرى، وهو اعتقاد باطل بصحة ذلــك عـن                   
رسول اهللا صلى اهللا عليه وسلم أعين ثبوت الرؤية جعلنا اهللا من أهلها ، وأعاذنا من عدم اإلميـان                              

 )]١٧٣[))(ا
 )]١٧٤[())وينصب املضارع بلن مستقبالً حبد وغري حد خالفاً ملن خصها بالتأبيد((:وقال أيضاً 

ـ                 لن تراين  قوله  ((:  دون أن يعني القائل قال       )  لن(ورد ابن اجلوزي على من يرى تأبيد النفي ب
تعلق ذا نفاة الرؤية ، وقالوا لن لنفي األبد ، وذلك غلط ؛ ألا قد وردت وليس املراد ا األبد يف                           

مث أخـرب عنــهم بتمنيــه يف النـار            )  ]١٧٥[(ولن يتمنوه أبداً مبا قدمت أيــديهم          قولـــه  
 وألن ابـن عبـاس قـال يف            ؛)]١٧٦[(ربك   يا مالك ليقض علينا       بــــقولـــــه  

 ]١٧٧[( ٠())لن تراين يف الدنيا: تفسريها 

ولن   :إا لتأبيد النفي ، ويبطله قوله تعاىل          :وأما لن فلنفي املستقبل ، وقيل           ((:  ويقول القواس  
ألا لوكانت موضوعة للتأبيد ملا احتيج إليه ؛ وألا نزلت يف حق اليهود ، ونفي متين                          يتمنوه أبداً    

 ]١٧٨[( ٠())ليقض علينا ربك : يف اآلخرة بدليل قوله   املوت خمتص بالدنيا ؛ ألم يتمنونه

ـّان   )]١٧٩[))(ونقل ابن مالك أن الزخمشري خص النفي بالتأبيد((: ويقول أبو حيـ
وال تفيد لن توكيد النفي خالفاً للزخمشري يف كشافه وال تأبيده خالفاً له                 ((:ويقول ابن هشام      

لن وهي لنفي سيفعل وال تقتضي       ((:  ، وقال أيضاً      )  ]١٨٠[))(يف أمنوذجه وكالمها دعوى بال دليل       
في          ((:، وقال أيضاً       )]١٨١[))(تأبيد النفي وال تأكيده خالفاً للزخمشري         ولـن حـرف يفيــد الن

واالستقبال باالتفاق ، وال تقتضي تأبيداً خالفاً للزخمشري يف أمنوذجه ، وال تأكيداً خالفــاً لـه يف                       
 ]١٨٢[ (٠))(كشافه

: ، وقال أيضــاً    )  ]١٨٣[))(وال يلزم أن يكون نفيها مؤبداً خالفاً للزخمشري        ((:ويقول املرادي   
فأما لن فحرف نفي ينصب املضارع ، وخيلصه لالستقبال ، وال يلزم أن يكـون مؤبـداً خالفــاً                          ((

 ]١٨٤[ (٠))(للزخمشري ذكر ذلك يف أمنوذجه

وينصب املضارع بلن مستقبالً حبد وبغري حد خالفاً ملن             ((ويقول ابن عقيل يف شرح هذه العبارة            
 ) ]١٨٥[))(وهو الزخمشري ذكر ذلك يف األمنوذج((: قال)) خصها بالتأبيد

، هكذا بتقــدمي   )  ]١٨٦[))(وذكر الزخمشري يف أمنوذجه أن لن لنفي التأبيد        ((:وقال ابن الناظم     
كلمة نفي على كلمة التأبيد ، واملعىن ينعكس حينئٍذ متاماً ، ولعل املراد تأبيد النفي كما ذكر ذلـك                             
والده ، ووردت هذه العبارة أيضاً بتقدمي كلمة نفي على كلمة تأبيد عند ابن كثري يف تفسري قولــه                           

وقد أشكل حرف النفي ههنا على كثري من العلماء ؛ألا موضوعة لنفـي                 ((:قال  لن تراين  تعاىل  

في النحو العربي) لن(قضايا ٣٦من  ١٩صفحة 
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مـرتني ،   )نفي التأبيد  (، بتكرار عبارة       )  ]١٨٧[))(وقيل إا لنفي التأبيد يف الدنيا         ٠٠٠التأبيد  
وهذا أمر مشكل لو بقي على وضعه ، ولكن يقال لعله خطأ طباعي أو سبق لسان من املصنف، أو                        

 ٠حتريف من الناسخ 
وكأن ابن كثري يف استشكاله هذا يرى تأبيد النفي بلن ؛ ألنه علل وجه االستشكال بــأن لــن                         

مل يكن هناك   )  نفي التأبيد  (أي لتأبيد النفي ، إذ لو كان على حسب عبارته               )  موضوعة لنفي التأبيد     (
 ٠يرون أا ال تفيد تأبيداً  -ومنهم ابن كثري -إشكال ، فأهل السنة 

وحاول الزركشي اجلمع بني األقوال املتعارضة يف مسألة إفادا التأبيد من عدمه ، إذ يــرى أن                       
زيد يصـوم أبـداً ،       :  وأما التأبيد فال يدل على الدوام تقول              ((:  التأبيد ال يدلُّ على الدوام فقال       

ويصلي أبداً ، وذا يبطل تعلق املعتزلة بأن لن تدل على امتناع الرؤية ، ولو نفى بال لكان هلم فيـه                      
وليس معناها النفي على التأبيد خالفاً لصاحــب           ((:، وقــــال أيــضـاً         )  ]١٨٨[))(متعلق

 )]١٨٩[))(األمنوذج بل النفي مستمر يف املستقبل إال أن يطرأ ما يزيله 
من خالل النصوص السابقة ميكننا القول إن النحاة قد انقسموا يف مسألة تأبيد النفي بلــن إىل                          

 : مذهبني

وعليه ابن مالك وأبو حيان أن لن ال تقتضي تأبيد النفي إطالقاً سواء أقيد منفيها باألبد                      :  أحدمها  
 ٠أم مل يقيد 
  أن لن تفيد تأبيد النفي بذاا ، ولكنهم خصوا األبد يف الدنيا فقــط دون اآلخـرة ،                      :  والثاين

 ومنهم ابن عطية ، وابن يعيش ، والزركشي وحفيد ابن هشام وغريهم 

 : لن عند أصحاب املعاين : املبحث الثالث 

تنفي الزمن القريب فقط ، وال ميتد زمن منفيهــا ؛            )  لن(ذهبت طائفة من أصحاب املعاين إىل أن           
حـرف  :  وعللوا ذلك بأن هلا نصيباً من حروفها ؛ إذ احلرف األخري فيها نون ؛ وهـو مقطـع أي               

فهي تنفي الزمن القريب والبعيد على السواء                 )ال(صامت فكان هلا نصيب منه ، أما أختها يف النفي                  
؛ وذلك ألن احلرف األخري منها ألف ؛ وهو حرف صائت ميتد به النفس عند النطق ، فكان هلا منه                           

ومن خواصها أا تنفي ما قرب ال ميتد معــىن النفـي فيهـا                 ((:نصيب أيضاً قال السهيلي عن لن           
الم بعدها ألــف   )  ال(فحرف    ٠٠٠ال يقوم زيد أبداً      :إذا قلت   )  ال(كامتداد معىن النفي يف حرف        

ميتد ا الصوت ما مل يقطعه تضييق النفس ، فآذن امتداد لفظها بامتداد معناها ، ولن بعكس ذلــك                           
قلت لشيخنا  ((:  ، وقال اإلمام ابن قيم اجلوزية          )  ]١٩٠[))(فتأمله فإنه معىن لطيف ، وغرض شريف       

قال ابن جين مكثت برهة إذا ورد علي لفظ آخذ معناه مــن          :  أيب العباس ابن تيمية قدس اهللا روحه        
: نفس حرفه وصفاته وجرسه وكيفية تركيبه ، مث أكتشفه كما ظننته أو قريباً منه فقـال رمحـه اهللا                               

كيف جتدها الماً بعدها ألف ميتد ا الصوت مامل يقطعـه                  )  ال(وهذا كثرياً ما يقع يل ، وتأمل حرف            
]))(بعكس ذلك فتأمله فإنه معــىن بــديع        )  لن(ضيق النفس فآذن امتداد لفظها بامتداد معناها ، و           

](يف كتابه التبيان يف علم البيـان            )  ]١٩٢[(، وإىل هذا املعىن ذهب عبد الواحد الزملَكاين           ١٩١[(٠
 )]١٩٤[(، والزركشي) ١٩٣[

أختان يف نفي املستقبل القريب والبعيد على            )  ال(و)  لن(وذهبت طائفة عريضة من النحاة إىل أن           
حد سواء ، وال فرق بينهما يف امتداد زمن النفي ، وليس ألحدمها فضل على اآلخر يف ذلك ، وأن                           
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ما ذكره السهيلي ومن تابعه من التفريق بينهما يف زمن النفي ، وأن لكل واحد مــن احلرفـني                       
وهذا الذي ذهب إليه باطل ،       ((:  نصيب من حروفه ما هو إال من خياالت البيانيني قال ابن عصفور                    

إم لن يغنوا عنك       بل كل منهما يستعمل حيث ميتد النفي ، وحيث ال ميتد ، فمن األول يف لن                      
إن لك أن ال جتوع فيها وال :، ويف ال)  ]١٩٦[(فإن مل تفعلوا ولن تفعلوا]١٩٥[( )من اهللا شيئاً

أن ال تكلم الناس ثالثة       :ويف ال   )  ]١٩٨[(فلن أكلم اليوم إنسياً      :  ، ومن الثاين    )  ]١٩٧[(تعرى
 )]١٩٩[) (]٢٠٠[)) (أيام

ودعوى بعض أهل البيان أن لن لنفي ما قرب ، وال ميتد نفي الفعل فيها كما                        ((:  وقال أبو حيان    
 ) ]٢٠١[))(ميتد يف النطق بال من باب اخلياالت اليت ألهل البيان

ـ            ـ   )  لن(كما ذهب البيانيون أيضاً إىل أن العرب تنفي املظنون ب ، قال ذلك   )ال(وتنفي املشكوك ب
ما                         )  ]٢٠٢[(ابن الزملكاين     من التعريف ولكي نقف على الفرق الدقيق بني الشك والظن ال بد ،

 وتلمس الفوارق الدقيقة بينهما 

تني                         :  فالشك هو  اعتدال النقيضني عند اإلنسان وتساويهما ؛ وذلك قد يكـون لوجـود أمار
متساوينت عنده يف النقيضني ، أو لعدم األمارة فيهما ، والشك ضرب من اجلهل وأخص منـه ؛ ألن     
اجلهل قد يكون عدم العلم بالنقيضني رأساً فكل شك جهل وال عكس، وإن كان طرف الوقــوع                          

 ٠وعدمه على السوية فهو الشك 
وإن كان أحد الطرفني راجحاً واآلخر مرجوحاً ، فاملرجوح وهماً ، والراجح إن قارن إمكــان                      

 ٠الوقوع مسي ظناً ، وإن مل يطابق مسي جهالً مركباً 
 ٠  االعتقاد الراجح مع احتمال النقيض ، ويستعمل يف اليقني والشك: هو : والظن 

 )]٢٠٣[(٠أحد طريف الشك بصفة الرجحان : وقيل الظن 
ابتدائي ، وطليب ، وإنكــاري ، وأن النفـي            :  ومن املعلوم عند البيانيني أن أضرب اخلرب ثالثة              

 ٠أسلوب خربي 
وهـو  -وبعد الوقوف على هذه الفوارق بني الظن والشك ، أستطيع القول إن ابن الزملكـاين       

فلحظ ما يف لن من تأكيـد النفــي           )  لن و ال     (  أراد تطبيق هذه القواعد على          -املهتم بعلم البيان     
املناسب إلقاؤه على املتردد يف تلقيه ؛ إذ هي أشد يف النفي من ال وأوقع يف نفس السامع فناســب                         
جعلها للمظنون ؛ ألن السامع كان يترجح يف اعتقاده ثبات ما نفته لن ؛ فجاءت لتؤكد نفي ما كان                               

 ٠معتِقداً ثــباتــه 
فليس فيها شيء من التأكيد فناسب جعلها للشك الذي هو اعتـدال النقيضــني يف                 )) ال((وأما  

 ٠نفس السامع وتساويهما عنده 
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 احلواشي والتعليقات

 

 ٠، وسيأيت يف الرسالة مزيد إيضاح ملوقف الزخمشري ، ومواقف خصومه منه  ٢/١١٦: ينظر الكشاف  ) [١](
: ، وذيب اللغــة      ١/٨١: ، وشرح السريايف       ١/١٦٠: ينظر معاين القرآن وإعرابه للزجـاج                  )[٢](
 ٠ ١/١١٧:، وتفسري أيب السعود احلنفي  ١٥/٣٣٢

، ومعاين ٢/١٤٧:، واألصول ٢/٨: ، واملقتضب ٣/٥، والكتاب  ٨/٣٥٠: ينظر رأي اخلليل يف العني  ) [٣](
 ٠ ٢٥٦: ، والصاحيب ١٠٠: ، معاين احلروف للرماين ٤٥: ، واملسائل احللبيات ١/١٦١: القرآن للزجاج 

، واجلـىن   ٤/١٥:، وشرح التسهيل البن مالـك       ١/١٦١:ينظر رأي الكسائي يف معاين القرآن للزجاج          ) [٤](
 ٠ ٣٧٤: ، ومغين اللبيب ٢٧١: الداين 
هو أمحد بن حممد البشيت أبوحامد إمام يف اللغة واألدب له كتاب التكملة، وهو معجم أكمل به ما فات                                ) [٥](

 ٠صاحب العني ، تويف سنة مثاٍن وأربعني وثالمثائة من اهلجرة 
/٤ويف هامشه مزيٌد من املراجع اليت ترمجت له، وينظر رأيه يف التصريح             ١/١٤٢: إنباه الرواة  : تنظر ترمجته يف    

٠ ٢٨٨ 
 ٠ ٤/٣٨: شرح الكافية        ) [٦](
ضمن ثالثة أبيات      ٢٦٤: البيت من الوافر وهو منسوب، جلابر بن رأالن الطائي يف نوادر أيب زيد                             )[٧](

، ووافقـه عليهـا        ٤/٣٩، والرواية املثبتة من شرح الكافية للرضي        ٨/٤٤٥كما نسب إلياس بن األرت يف اخلزانة           
بتقدمي إن وكسر مهزا على ال النافية ، وا يــزول             ) ما إن ال يالقي    (، ورواية أيب زيد     ٤/٢٨٩:صاحب التصريح    

قوله يرجي العبــد مـا إن ال يالقــي غلـط ،          :قال أبو احلسن     : ((الشاهد ، وقال األخفش يف شرح نوادر أيب زيد         
ورواية أيب حامت ما ال أن يالقي رواية صحيحة ؛ ألن ال يف النفي مبرتلة                    ٠٠٠والصواب ما أن ال يالقي ، وأن زائدة            

ورواية أيب   :((٤٤٢/ ٨، وجاء يف اخلزانة      ) أن(فالرواية عنده بفتح مهزة       )) ما وإن كانت إن ليست تكاد تزاد بعد ال           
 ٠، و خطَّأ البغدادي رواية الرضي ) إن(بكسر مهزة ٠))ما ال إن يالقي صحيحة: حامت 

 ٣٨:، ومغين اللبيب ٢١٠واجلىن الداين   ،٥٢٥/ ٣والبيت يف كشاف الزخمشري 

 ٠ ٤٧٣ينظر شرح املقدمة اجلزولية         )[٨](
 ٠ ٣/٥: الكتاب  ) [٩](
  ٦٩٢: ينظر هذا االعتراض يف نكت األعلم  ) [١٠](
  ٨٢/ ١: ينظر شرح السريايف    )[١١](
 ٠ ٢٧١: ، واجلىن الداين  ١٩٣: ينظر هذا االعتراض يف علل النحو للوراق  ) [١٢](
 ٠ ٦٩٢: ينظر نكت األعلم  ) [١٣](
 ١٠٥٠: ينظر رأيه يف املقتصد للجرجاين  ) [١٤](

  ٣٧٤: ، واملغين  ٢٧١: ، واجلىن الداين ١٦٤٣: ينظر االرتشاف )[١٥](
 ٤٠: يس  ) [١٦](

 ٠ ٤ ٣:الكافرون  ) [١٧](
، ٥٣٤: ، ومجهرة أشعار العرب       ٣٧٣: يف ديوانه اموع         البيت من الطويل وهو للنمر بن تولب          )[١٨](

 ٠ ٣٢٥، وهو من شواهد ابن هشام يف املغين  ٢٧٥/ ١: ويف منتهى الطلب 
والضمري يف هلا يعود إلبل الشاعر ، وتلحى تذم ، ورواية منتهى الطلب وال الضيف فيها، وا أخذ جامع ديوانه                             

إن إبله ال تذمها جاراته ألن ال مينعن عنها ، وال يتحول ضيفهم إىل سواهم النتفاعه بألباــا ، والنحــاة                              : ، يقول     
 ٠يستشهدون بالبيت يف توكيد املضارع بعد ال النافية واجلملة بعدها خربية ال إنشائية 

  ، ٣٢٤: ، والشعــر والشعـراء       ٢٦٨: يف ديوانه     البيــت من الطويــــل وهوللحطيئة          )[١٩](
 ٨/٣٠٦:، والتذكرة احلمدونية٢/١٤٠: واألغاين 
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، ضمن إحدى كافورياته ، وفيه تعـريض مــر                 ٥٣١/ ٤:البيت من الطويل وهو للمتنيب يف ديوانه             )[٢٠](
 ٠بسيف الدولة ، واملتنيب ال يستشهد بشعره ولكن يتمثل به 

 ١/٨٢: شرح السريايف   )[٢١](

/٤: ، وشرح التسهيــل      ٧/١٦: ، وشرح املفصل البن يعيش      ٨٣/ ١: ينظر رأيه يف شرح السريايف         )[٢٢](
 ٠ ٤/١٦٤٣: ، واالرتشاف  ١٥

 ٠ ١/٨٣: شرح السريايف   )[٢٣](
 ٠ ٧/١٦: شرح املفصل   )[٢٤](
 ٠ ٨/١١٢: املرجع السابق ) [٢٥](
غاين      ٣٧٣:، ومغين اللبيب      ٢٧٢:تنظر االعتراضات على الفراء يف رصف املباين           )[٢٦]( : ، ومصـابيح امل
 ٠ ٤/٩٤: ، ومهع اهلوامع ٤/٢٨٧:، والتصريح ٢/٦٨، واملنصف من الكالم على مغين ابن هشام للشمين٤٢٢
 ٠ ٢٤: ق    )[٢٧](
 ٠ ١٨٧: البيتان من الطويل ومها لألعشى ميمون بن قيس يف ديوانه    )[٢٨](
بيتان من مشطور الرجز مضطربا النسبة إذ نسبا أليب حيان الفقعسي ، وملساور ابن هنـد العبســي                             )[٢٩](

وللعجاج السعدي وللدبريي،ولعبٍد من بين عبس ، وأليب حبابة اللص، ومها يف وصف الثُّمال أي رغوة اللنب الــذي                            
 ٠تعلوه 

  ٢/١٧٢:، واألصول البن السراج ١٦٤:، ونوادر أيب زيد ٣/٥١٦: الكتاب : ينظر يف ذلك 
، وقد نـوقش املتنـيب يف          ١٦٠/ ٢: البيت مطلع قصيدة عضدية من الكامل وهوللمتنيب يف ديوانه                   )[٣٠](

 ٠ ١٤٧: عن حيثية املتنيب   ينظر الصبح املنيب: موضع الشاهد فقال سلوا الشارح يعين ابن جين 
 ٠ ١٦٤٣: ، واالرتشاف  ١٤/٤٥: ، واملخصص  ١/٢٠٠:ينظر قوله يف إعراب القرآن للنحاس   )[٣١](
، والرواية فيه فلم يحلَ ، وهي املتفقة مع رواية                ٣٢٨  :البيت من الطويل وهو لكثري عزة يف ديوانه               )[٣٢](

/٢: ، والزخمشري يف املستقصى          ٢٧٤: ، وأيب علي القايل يف املقصور واملمدود           ٣٦: الفراء يف املنقوص واملمدود       
،  ٢٥٤:، وروي مرتل بدل منظر يف ديوانـه              ٣٧٥: ، وعليها فال شاهد يف البيت ، والرواية املثبتة من املغين                  ٩٠

والفعل حيلى من باب فرح ، يقال حِلي بقليب وبعيين يحلَى وحال الشيُء يف فمي يحلُو مـن                      ٠)سبأ(واللسان والتاج    
 ٠ ٤/٣:و يقال يف الوصف من الفعلني هو حلٌْو ينظر احملكم   باب نصر

: ، والرواية فيه فلم أعرض ، ويف تفسري الطـربي               ٢٧: البيت من البسيط للنابغة الذبياين يف ديوانه               )[٣٣](
فما :(٤٦٥، وشرح القصائد العشر للتربيزي          ٢/٧٦٥: ، وشرح القصائد التسع املشهورات للنحاس            ١٣/٢٥٥

  تضرض (، وأشاراألخريان إىل رواية الديوان        ) عوالرواية املثبتة يف تفسري       ، وعليها فال شاهد يف البيت        ) فلم أعر ،
غاين يف          ١/٢٠٤:، والدر املصون     ١/٢٤٩: ، والفريد يف إعراب القرآن ايد         ١/١٦٣:القرطيب   ، ومصابيح امل

 ٠ ٤٢٤:   حروف املعاين
ال : ((اسم مصدر من أَصفَدت الرجل أُصِفده إصفاداً ، وهو العطاء جزاًء ، قال األصمعي                   : بفتحتني  : والصفد  

 ٠ ٧٦٦:شرح القصائد التسع للنحاس )) يكون الصفَد ابتداء إمنا هو مبرتلة املكافأة
،  ٣٧٥: مغين اللبيـب      بيت من املنسرح يف مدح احلسني بن علي رضي اهللا تعاىل عنهما ، وهو يف                       )[٣٤](

  ٠ ٣/٢٧٨: ، و األمشوين ٤/٩٧:ومهع اهلوامع 
 ٠ ٥/١٦١: ، وشرح أبيات املغين  ٦٨٨: وللبيت قصة مذكورة يف شرح شواهد املغين

 ٠ ١/١٦٣:اجلامع ألحكام القرآن    )[٣٥](
 ٠ ١٥٨  :شواهد التوضيح والتصحيح   )[٣٦](
يف كتاب التهجد باب فضل قيام        ) مل ترع    : (احلديث أخرجه البخاري يف عدة مواضع بروايتني األوىل                 ) [٣٧](

 ٠يف كتاب فضائل الصحابة باب مناقب عبد اهللا بن عمر رضي اهللا عنهما ) لن تراع( الليل والثانية 
بات               :ويف رواية الكشميهين يف التعبري           : ((٣/١٠:وقال ابن حجر يف الفتح       لن تراع وهي رواية اجلمهـور بإث
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حىت قال    -أي اجلزم بلن  -لن ترع حبذف األلف قال ابن التني وهي لغة قليلة               : األلف ، ووقع يف رواية القابسي         
  ٠))ال أعلم له شاهداً : القزاز 

 رواية الكشميهين ومل يشر إىل رواية القابسي ٦/١٧٤: وذكر العيين يف عمدة القاري 

 ٠) فمن أين جاءت رواية لن ترع:(وعلّق حممد فؤاد عبد الباقي على رواية ابن مالك بقوله 
كما أشار إليهــا      هي من رواية القابسي       : أقول  )) من أين جاءت رواية لن ترع       :((فقول حممد فؤاد عبد الباقي        

إمام يف احلفظ وآيــة يف بـاب        -رمحه اهللا -ومن حفظ حجة على من مل حيفظ ، وابن مالك                  -رمحه اهللا   -ابن حجر 
 ٠الشواهد 

 ٠ ١٦٠: شواهد التوضيح والتصحيح   )[٣٨](
 ٠ ٥/١٦١: شرح أبيات املغين ) [٣٩](
 ٥٦٥: ينظر سفر السعادة    )[٤٠](

 ٠ ١٣٠: نتائج الفكر  ) [٤١](
 ٠ ٥/١٥٦: ينظر رأيه يف شرح أبيات املغين    )[٤٢](
  ٠ ١٧: القصص    )[٤٣](
ضمن قصيدته اليت ميدح فيها األسود ابن املنذر اللخمــي              البيت من اخلفيف لألعشى وهوآخر بيت            )]٤٤[

 :ومطلعها 
 وسؤايل فهل ترد سؤايل        ما بكاء الكبري باألطالل

 ٠ ٢٩٦وهو يف ديوانه 
 ٠ ٢/١٧١: األصول    )[٤٥](
 ٠ ١٤٦٦: ينظر رأيه يف االرتشاف    )[٤٦](
 ٠ ٣٧٣  :مغين اللبيب    )[٤٧](
 ٠ ٤/١٣٦: التصريح    )[٤٨](
 ٠ ١١٣:شرح القطر    )[٤٩](
 ٠ ٢/٣٣٨:شرح اللمحة    )[٥٠](
 ٠ ٥/١٥٦: ينظر رأيه يف شرح أبيات املغين   [٥١](
 ٣٧٥: ينظر مغين اللبيب    )[٥٢](

 ٠ ٥/١٥٧: شرح أبيات املغين    )[٥٣](
 ٠) زيد(، واللسان  ٩/٨٧: البيت من اخلفيف دون عزو يف احملكم    )[٥٤](

  ها مبعىن                       : هي اإلبل الراعية يقال       : والسوامرإبل سائمة وسوام ، وهي اليت تترك يف املرعى حيث شاءت ، وذَع
 ٠أدخل فيها الذُّعر واخلوف وذلك بطردها و اإلغارة عليها 

 ٠ ٢٥: البيت من البسيط يف ديوانه  ) [٥٥](
 وهو من اعتذاريات النابغة للنعمان بن املنذر مما رِمي به يف شأن املتجردة 

،  ٥/٢٨٥: ، وأليب ذؤيب يف احليوان         ١٢٦٣:البيت من البسيط للمتنخل اهلذيل يف أشعار اهلذليني             ) [٥٦](
 ٠ ٢/٨٩:وهو من شواهد سيبويه 

  فُه            : واحلَِتيم ، وِقروقشره ، وكان العرب جيعلون من قشر املُقِْل سويقاً ، و الشاعــر                  : املُقْل وهو مثر شجر الد
ولن يقــدم هلــم      هنا يذكر نزوله بقوم فلم يقروه ، فقال البيت مفتخراً باجلود والكرم وأنه لن يبخل على أضيافه                      

 ٠رديء الطعام والرب عنده موجود 
، ومل ينسبه من أتى بعده       ٢/١٣٣: البيت من الطويل وهو من شواهد سيبويه غري املعزوة يف الكتاب                )[٥٧](

 أسطورة األبيات اخلمسني يف كتب سيبويه ، / رمضان عبد التواب يف حبثه حبوث ومقاالت يف اللغة /، وأمهله د

 ٠ ٣٧١: البيت من الوافر وهو حلسان بن ثابت يف ملحق ديوانه     )[٥٨](

في النحو العربي) لن(قضايا ٣٦من  ٢٤صفحة 
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: ، ومغين اللبيـب       ١/٢٦٢: ، واملقرب    ٢/٤١١:البيت من الكامل دون عزو وهو يف اخلصائص                 )[٥٩](
٠ ٣٧٣ 

منصوب بلن أي لن أدع القتال ، وأشهد منصوب بأن مضمرة جوازاً بعد واو العطف واملصــدر                       : والفعل أدع    
  ٠معطوف على القتال واملعىن لن أدع القتال وشهود اهليحاء 

 مبانيها ، بالدها : ، ورواية الديوان ٠ ١٤٦٥: البيت من الطويل وهو يف ديوانه    )[٦٠](

 ٠ ٢/٤١٠: اخلصائص   )[٦١](
 ٠ ٢٠١: الضرائر    )[٦٢](
/١: ، واألمشوين    ١٠٣: بيت من الرجز ، أو مها بيتان من مشطوره ، دون عزو يف شواهد التوضيح                     )[٦٣](
 ٠ ٢/١١٠: ، وحاشية اخلضري  ٢٣٤

ومه اسم فعل أمر مبين على السكون مبعىن اكفف ، وعاذل منادى منصوب والياء مضاف إليه ، والفاء استئنافية                          
، هائماً خرب أبرح مقدم ، ومبثل جاروجمرور واملضاف إليه حمذوف دل عليه الالحق كما يف حنو قطع اهللا يد ورجـل                                

 من قاهلا ، واجلار وارور متعلق بأحسن

 ٣/٢٠٦: ، وشرح التسهيل البن مالك          ١/٥٢٦: شرح اجلمل البن عصفور       :ينظر يف هذا املبحث         )[٦٤](
 ٠ ١٧٧٩/ ٤: ، واالرتشاف  ٤/٣١٢: ، وشرح الكافية للرضي 

 ٠ ٦٥:النساء  ) [٦٥](
، وهو يدور يف جل كتب النحو يف باب إعراب الفعل            ٣٠٥: البيت من الطويل لكثير عزة يف ديوانه            )[٦٦](

 ٠يف إلغاء إذن لتوسطها بني القسم وجوابه 
وكــان  -ومن خرب هذا البيت أن كثيراً مدح عبد العزيز بن مروان بقصيدة أعجبته فقال له احتكم يا أبا صخر                            

، فغضب عليه عبد العزيز وطرده فندم كثيـر             -كاتب سر عبد العزيز    -فقال اجعلين مكان ابن رمانة           -كثيٌر حممقاً  
 ٠وقال قصيدة يعتذر فيها لعبد العزيز منها الشاهد 

  ٠ ٨/٤٧٧: ، واخلزانة  ٣/٨: ، والعقد الفريد ٢/٢٤١: البيان والتبيني: تنظر القصة يف
 ٠ ١٦٨: البيت من الطويل للبيد بن ربيعة يف ديوانه    )[٦٧](
، وشــرح   ٣/٢٠٦: ، وشرح التسهيل البن مالـك            ١/٥٢٦: شرح اجلمل البن عصفور       : ينظر     )[٦٨](

 ٠ ١٧٧٩/ ٤: ، واالرتشاف  ٤/٣١٢: الكافية للرضي 
 ٠ ٦٥:النساء  ) [٦٨](
 ٠ ٨٥: يوسف    )[٦٩](
 ٤/٣١٢:ينظر شرح الكافية    )[٧٠](

البيت مطلع قصيدة من الكامل منسوبة أليب طالب عم النيب صلى هللا عليه وسلم وهــو يف ديوانــه                             )[٧١](
 ٠ ٢٧٠: ، واجلىن الداين ٣/٢٠٧:، وشرح التسهيل البن مالك  ٢/١٢: ، والكشاف  ٩١: اموع

 ٢/٣١٤:، واملساعد      ٤/١٧٧٩: ،و االرتشاف     ٣/٢٠٧:ينظر القول يف شرح التسهيل البن مالك               )[٧٢](
٠  

حممد / حتقيق د   ٣١٢شرح حممد حممد حسني ، و         ١١٣: البيت من البسيط وهو لألعشى يف ديوانه               )[٧٣](
 ٠وا يتحقق الشاهد ) مل تلفنا(أمحد قاسم ، ويف كلتا النسختني 

إذ يستشهدون به على اجتماع القسم والشــرط ، وجعــل اجلــواب              ) ال تلفنا  (ورواية البيت يف كتب النحو        
 ٠للمتأخر منهما وهو الشرط 

ابتلي به ، وِغب الشيء بكسر الغني وتشديد الباء عقبه ، وانتفل من كذا تربأ منه                      : و مِني بكذا بالبناء للمفعول        
٠ 

، وشــرح ابن عقيل   ٤/٤٥٧: ، وشرح الكافية للرضي     ٧٠٧: شــــرح ابن الناظــــم       : ينظر  
٤/٤٥  

في النحو العربي) لن(قضايا ٣٦من  ٢٥صفحة 
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  ٦٣١:ينظر يف هذا املبحث كتاب دراسات ألسلوب القرآن الكرمي القسم األول اجلزء الثاين    )[٧٤](
 ٠ ١٣٦-١/١٣٥الكتاب    )[٧٥](
 ٠ ٤/٢٢٠: املرجع السابق    )[٧٦](
 ٠ ٤/٢١٧: املرجع السابق  ) [٧٧](
 ٠ ٣٠٧: املفصل     )[٧٨](
 ٠ ١٠٢:األمنوذج    )[٧٩](
 ٠ ٢٤: البقرة    )[٨٠](
  ١/٢٤٨: الكشاف    )[٨١](
 ٠ ١٤٣: األعراف    )[٨٢](
 ٠ ٢/١١٣:   الكشاف   )[٨٣](
 ٠ ٧٣: احلج    )[٨٤](
 ٠ ٣/٢٢: الكشاف    )[٨٥](
 ٠ ٧: اجلمعة    )[٨٦](
 ٠ ٤/١٠٣:الكشاف    )[٨٧](
 ٠ ٢٧٠: اجلىن الداين    )[٨٨](

لئن أخرجوا ال خيرجون معهم ولئن قوتلوا ال          ١٢ومثال وقوع ال يف جواب القسم قوله تعاىل يف سورة احلشر             
 ينصروم ولئن نصروهم ليولن األدبار مث ال ينصرون 

 ٠ ٣/١٥٣١: نقل ابن مالك ذلك يف شرح الكافية الشافية    )[٨٩](
 ٠ ١٦٤٤-٤/١٦٤٣:ارتشاف الضرب    )[٩٠](
 ٠ ٤/١٧٣:، وتوضيح املقاصد  ٢٧٠: ينظر اجلىن الداين    )[٩١](
 ٠ ٣/٦٦: ينظر املساعد    )[٩٢](
 ٠ ٥/٤٤٩، ١/٢٠٣: ينظر الدر املصون    )[٩٣](
  ٠ ٣٧٤: مغين اللبيب    )[٩٤](
 ٠ ٤/١٣٦: أوضح املسالك    )[٩٥](
 ٠ ١١٢شرح قطر الندى   )[٩٦](
 ٠ ٣/٢٧٨: شرح األمشوين    )[٩٧](
 ٠ ٤/٢٨٦: ينظر التصريح    )[٩٨](
شرج مجل الزجاجي، واملقرب ، ومثُل املقرب ، والضرائـر ،               : رجعت إىل كتب ابن عصفور التالية              )[٩٩](

 ٠واملمتع 
 ٠ ٨/٣٥٠:العني    )[١٠٠](
 ٠ ٣٣٢/ ١٥: ذيب اللغة    )[١٠١](
طبعة دار الكتب العلمية وهي طبعة للكتاب كاملة ، وما ذكره ابن سيده                   ١٠/٣٦١: ينظر احملكم       )[١٠٢](

 ٠ ٣٠٥: يف لن يف احملكم منقول بالنص من سر صناعة اإلعراب 
 ٠ ٥٥، ٤٥/ ١٤: ينظر املخصص    )[١٠٣](
حتقيق عبد احلميد هنداوي دار الكتب العلمية ، وينظـر ســر صــناعة                  ١٠/٣٦١: ينظر احملكم       )[١٠٤](

  ٣٠٥: اإلعراب 
 ٠طبعة مصطفى الباز  ١/١٧٤: البحر احمليط    )[١٠٥](
 ٠ ٣/٣٣٣: البحر   ) [١٠٦](
 ٠ ٦٧: الكهف    )[١٠٧](

في النحو العربي) لن(قضايا ٣٦من  ٢٦صفحة 
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 ٠ ٧/٢٠٥: البحر احمليط    )[١٠٨](
 ٠ ٩/٤٨٩: البحر احمليط    )[١٠٩](
 ٠ ١٣٧: اآلية    )[١١٠](
 ٠ ٧١:   اآلية   )[١١١](
 ٠ ١٨٥: مغين اللبيب    )[١١٢](
وقال الزخمشري السني مفيدة وجوب الرمحة ال            :((قال   ٥/٤٦٠: املراد به أبو حيان يف البحر احمليط             )[١١٣](

وفيه دفينة خفية من االعـتزال بقولـه            ٠٠٠حمالة فهي تؤكد الوعد كما تؤكد الوعيد يف قولك سأنتقم منك يوماً                  
السني مفيدة وجوب الرمحة ال حمالة يشري إىل أنه جيب على اهللا تعاىل إثابة الطائع كما جتب عقوبة العاصي ، وليــس                            

 هـ٠أ)) مدلول السني توكيد ما دخلت عليه ، إمنا تدل على ختليص املضارع لالستقبال فقط

  ٨٧٠: مغين اللبيب  ) [١١٤](
 ٠ ١٦٠: الغرة املخفية    )[١١٥](
 ٠ ١/٢٤٩:الفريد يف إعراب القرآلن ايد    )[١١٦](
 ٠ ٤/٣٨: شرح الكافية    )[١١٧](
 ٠ ١/٣٣٩: شرح ألفية ابن معط    )[١١٨](
 ٠ ٤٤٧: لباب اإلعراب    )[١١٩](
 ٠ ٦٠: الكهف    )[١٢٠](
 ٠ ٨٠: يوسف    )[١٢١](
 ٠ ٢٦٠: جواهر األدب    )[١٢٢](
 ٠ ٤٢٦: مصابيح املغاين    )[١٢٣](
 ٤/٣٨٧: الربهان    )[١٢٤](

  ٩٥/ ٤:   مهع اهلوامع   )[١٢٥](
 ٠ ٢/٤٧١: الفرائد اجلديدة    )[١٢٦](
 ٠ ١/١٧٧:إرشاد العقل السليم  ) [١٢٧](
 ٠ ٣/٢٧٨: حاشيته على األمشوين  ) [١٢٨](
، وإسفار  ٤٤٣البيت من البسيط وهو لقنعب بن أم صاحب الفزاري يف شرح أبيات إصالح املنطق                          )[١٢٩](

 ٠ويف هامشه زيادة ختريج ملن يرغب يف املزيد  ١/٣٥٢: الفصيح 
 علم :وزِكن كفرح مبعىن 

 ٠ ١٠٩: شرح فصيح ثعلب أليب منصور حممد بن علي اجلبان األصبهاين   )[١٣٠](
 ٠ ٥/٣٤: معجم األدباء    )[١٣١](
 ٠ ١٣: درة التزيل وغرة التأويل    )[١٣٢](
 ٠ ٢/٢٢١: األماىل    )[١٣٣](
 ٠ ٢/١٦٦: املرجع السابق    )[١٣٤](
 ٢٤:البقرة    )[١٣٥](

 هـ  ١٤١٨طبعة دار الفكر عام  ١/٩٠  :جممع البيان    )[١٣٦](

 ٠ ١٤٣:األعراف    )[١٣٧](
 ٠ ٩٥:البقرة    )[١٣٨](
 ٠ ٧٣: احلج   )[١٣٩](
 ٠ ٤/٢٧١: جممع البيان    )[١٤٠](
 ٠ ١٠٥: عبداهللا بن محد اخلثران / القواعد والفوائد يف اإلعراب حتقيق د   )[١٤١](

في النحو العربي) لن(قضايا ٣٦من  ٢٧صفحة 
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  ٨٠:يوسف    )[١٤٢](
 ٠  ٢٤املائدة    )[١٤٣](
 ٠ ١٧٧  :ترشيح العلل يف شرح اجلمل    )[١٤٤](
 ٠ ٨٥/ ٤: التخمري    )[١٤٥](
 ٠ ٩٥: البقرة    )[١٤٦](
 ٠سبق ختريج البيت    )[١٤٧](
  ١٤٣: األعراف    )[١٤٨](
 ٨/١١١: شرح املفصل    )[١٤٩](

 ٠ ١٠٨: مفتاح العلوم    )[١٥٠](
 ٠ ١٥٥/ ٧: احملرر الوجيز    )[١٥١](
 ٠ ١/١٤٣: على قطر الندى   شرح الفاكهي   )[١٥٢](
 ٠ ١/١٤٤  :حاشية يس على شرح الفاكهي    )[١٥٣](
 ٠)خمطوط(  أ/ ١٤٦: شرح املفصل    )[١٥٤](
 ١/٣: ، ومقدمة كتاب الكشاف ٥/١٧٠: وفيات األعيان : ينظر    )[١٥٥](
هو حممد بن عبد الغين األربلي الرومي مجال الدين ويقال له أحياناً األردبيلي، اُختِلف يف سنة وفاته                           )[١٥٦](

هـ وعليه حاجي خليفة والزركلي ويضِعف هذا القولَ أنَّ األربلي له حاشـية علـى                       ٦٤٧اختالفاً شديداً ، فقيل      
هـ وعليه البغدادي يف هدية العارفني وعمر رضـا                ٩٨٠: هـ، وقيل تويف سنة     ٦٩١تفسري البيضاوي املتويف سنة        

  ٠هـ  ٨٦٥كحالة ، و يضِعف هذا القول أن إحدى نسِخ األمنوذج كُتبت سنة 
أن األربلي من علماء القرن الثامن اهلجري أو التاسع ، وعلى هذا فهو بعد ابن مالــك                          ومجعاً بني القولني أرى     

وتالمذته بزمٍن ، وهو ما جيعل إفادته من كتبهم أمراً حمتمالً ، وفيها ما نسب للزخمشري من القول بتأبيد النفي بلن ،                                
فنسب إىل الزخمشري مانسب ثقةً يف نقلهم ، دون أن يكون وقف عليها ، كما يحتمل أن يكون قد وقــف بنفســه                 

 ٠على بعض نسخ األمنوذج ورأى فيها ما قاله 
،  ٢/٢٧٥: ، وهــديــــة الـعـــارفـــــني      ١٨٥: كشــف الظنــون   : تنظــر ترمجتــه يف    

، وينظر مقدمة حمقِّق كتاب شرح األمنوذج ، ومن العجيب أنه                 ١٠/١٧٨: ، ومعجم املؤلفني        ٦/٢١١  :واألعالم  
 ٠هـ مث دون يف مصنفات األربلي حاشيته على تفسري البيضاوي٦٤٧دون سنة وفاته 

 ٠ ٢٣٣: شرح األمنوذج    )[١٥٧](
هــ لــه    ١١٥١وتويف عام     ١٠٦١هو مصطفى بن يوسف بن مراد األيويب املوستاري ولد عام                   )[١٥٨](

 ٠الفوائد العبِدية يف شرح أمنوذج الزخمشري 
  ٠ ٧/٢٤٧: ، واألعـــالم ٢/٤٤٣: ، وهدية العارفني  ٤/٢١٨: ينظر ترمجته يف سـلك الدرر 

 ٠ ٦٠: الكهف    )[١٥٩](
 ٠ ٨٠: يوسف    )[١٦٠](
 )خمطوط(ب  / ٧٦:الفوائد العبدية    )[١٦١](
 ٣/١٥٣١: شرح الكافية الشافية    )[١٦٢](

  ٠ ٤/١٤: شرح التسهيل    )[١٦٣](
 ٠ ٤/١٦٤٣: ارتشاف الضرب    )[١٦٤](
 ٠ ٤/١٣٦: أوضح املسالك    )[١٦٥](
 ٠ ١١٢: شرح قطر الندى    )[١٦٦](
 ٠ ٢/٣٣٨: شرح اللمحة البدرية    )[١٦٧](
  ٠ ٣٢: األمنوذج    )[١٦٨](

في النحو العربي) لن(قضايا ٣٦من  ٢٨صفحة 
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 ٠ ٢/٦٣٢: دراسات ألسلوب القرآن القسم األول    )[١٦٩](
 ٠ ٧/٥٣٧: والبحر احمليط  ٦٣٢/ ٢: ينظر املرجع السابق    )[١٧٠](
 ٠ ٦٣٥/ ٢: ينظر دراسات ألسلوب القرآن القسم األول  ) [١٧١](
: كان الزخمشري رأساً يف االعتزال ، جماهراً به ، داعياً إليه ، قال ياقــوٌت يف ترجــمـــته                            )[١٧٢](
كان إماماً يف التفسري والنحو واللغة واألدب ، واسع العلم كبري الفضل ، متفنناً يف علـوم شــتى ،                            : ((١٩/١٢٦

 ))معتزيل املذهب متجاهراً بذلك

عن الزخمشري أنه كان معتزلياً متظاهراً به حىت نِقلَ عنه أنه                   : ٥/١٧٠: وحكى ابن خلكان يف وفيات األعيان         
إذا قصد صاحباً له وأستأذن عليه يف الدخول يقول ملن يأخذ له اإلذن قل له أبو القاسم املعتزيل بالباب ، وذكر أنــه                               

إنه مىت تركته على هـذه          :فقيل له   ) احلمد هللا الذي خلق القرآن       : (أول ما صنف كتابه الكشاف جعل خطبته قوله            
وجعل عندهم مبعىن خلق قـال       ) احلمد هللا الذي جعل القرآن     : (اهليئة هجره الناس ، وال يرغب فيه أحد فغريه بقوله               

)) وهذا إصالح الناس ال إصالح املصنف       ) احلمد هللا الذي أنزل القرآن       :(ورأيت يف كثري من النسخ        :(( ابن خلكان    
، وهو ما جعل املفسرين حيتاطون من أقواله حىت إن ابن املنير استخرج اعتزاليات من الكشاف باملناقيش ، وكـان                           
سبباً يف احنراف ابن مالك وأيب حيان عنه ، وكانا يصفانه بالنحوي الصغري، وكتابه املفصل باحملتقر، مع أن أبا حيــان                             
استلَّ جواهر الكشاف يف البحر احمليط ، وإنك لتجد الصحائف املتعددة يف البحر احمليط مأخوذة بنصها من الكشاف                               
، وكثرياً ما يقع أبو حيان يف مزالق الزخمشري االعتزالية ، وأشرت فيما مضى إىل أن الشيخ حممد عبد اخلالق عضيمة               

املوحية بتأبيد النفي بلن متابعة للزخمشري              قد أحصى عليه مواضع قال فيها أبو حيان بألفاظ الزخمشري              -رمحه اهللا -
٣: إنه حنوي صغري ، روي الصفدي يف الوايف بالوفيات     :وهو الذي حيذِّر منه ، وكان ابن مالك يقول عن الزخمشري        

إنه أخــذ حنـوه مـن صــاحب املفصـل ،           : ((، عن ابن مالك قوله عن الشيخ مجال الدين بن احلاجب                   ٣٦٣/
ونقل هذه  )) وصــاحــب املفصل حنوه صغيرات مث قال الصفدي ، وناهيك مبن يقول هذا يف حق الزخمشري                      

بغيـة   )) وصاحب املفصل حنوي صــغري     :((، والسيوطي بلفظ      ٢/٢٢٥: العبارة عن الصفدي صاحب نفح الطيب           
 ٠ ١/١٣٤:الوعاة 

أجـاز    :قال الشيخ تاج الدين بن مكتــوم يف تذكرتــه            :(( ٥/٢٧: األشباه والنظائر       ويقـول السـيوطي يف   
 وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أحسن أثاثــاً ورئيــا           :الزخمشري وصف كم اخلربية ، وجعل من ذلك قوله تعاىل                 

ـ      أحسن أثاثاً  :وقال   ذكر ذلك يف الكشاف وقد نص الشلَوبني يف حواشي املفصل            ) كم(يف موضع النصب صفة ل
قوهلمــا  : ، وابن عصفور يف شرح اجلمل الكبري على أن كم اخلربية ال توصف ، وقلت لشيخنا األستاذ أيب حيــان                            

إن الزخمشري غري حنوي ، وال يلتفتـون إليــه ، وال إىل           :أصحابنا يقولون  : معاِرض الزخمشري فرد ذلك علي وقال        
خالفه يف النحو يعين املواضع اليت خالف فيها ، وانفرد ا ، وكتابه املفصل عندهم حمتقر ال يشتغل به ، وال ينظر إليه                            

 : إال على وجه النقص له واحلط عليه ، وأنشدين لبعض األندلسيني 

 عند عمرو بن قنرب          ما يقول الزخمشري

 والفىت عبد االكرب         واخلليل بن أمحٍد

 غريتبديل االسطر             مل يزدنا زيادة

 ))نصف جمموعه خري    وسوى امسه الذي

دون  ٧/٢٩٠، وينظر رد أيب حيان يف البحـر            - ٢/٥٢١ -: :ينظر رأي الزحمشري يف هذه املسألة الكشاف          
 ٠استنقاص لشخص الزخمشري كما ورد يف تذكرة ابن مكتوم 
 : حيذر فيها من الزخمشري وكشافه مطلعها  ٨/٢٥٢:وأليب حيان نفسه أبيات يف البحر احمليط يف سورة النمل 

 وزالَّت سوء قد أخذن املخانقا                   ولكنه فيه جمال لناقد

 ويعزو إىل املعصوم ما ليس الئقا      فيثبت موضوع األحاديث جاهالً

 ٠ ١٥٣١: شرح الكافية الشافية    )[١٧٣](
 ٠ ٢٢٩: تسهيل الفوائد  ) [١٧٤](

في النحو العربي) لن(قضايا ٣٦من  ٢٩صفحة 
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 ٠ ٩٥: البقرة    )[١٧٥](
 ٠ ٧٧: الزخرف    )[١٧٦](
 ٠ ٣/٢٥٦: زاد املسري    )[١٧٧](
 ٠ ٣٣٩/ ١:شرح ألفية ابن معط    )[١٧٨](
 ٠ ٤/١٦٤٣: االرتشاف    )[١٧٩](
  ٠ ٣٧٤: مغين اللبيب    )[١٨٠](
 ٠ ٤/١٣٦: أوضح املسالك    )[١٨١](
 ٠ ١١٢شرح قطر الندى   )[١٨٢](
 ٠ ٢٧٠: اجلىن الداين    )[١٨٣](
 ٠ ٤/١٧٣:توضيح املقاصد واملسالك    )[١٨٤](
 ٠ ٣/٦٦: املساعد    )[١٨٥](
 ٠ ٤/١٤: شرح التسهيل    )[١٨٦](
 ٠ ٢/٢٥٤: تفسري القرآن العظيم ) [١٨٧](
 ٠ ٤/٣٨٨: الربهان    )[١٨٨](
 ٠ ٤/٣٨٧: املرجع السابق    )[١٨٩](
 ٠ ١٣٠: نتائج الفكر    )[١٩٠](
 ٠ ١/٩٥: بدائع الفوائد    )[١٩١](
٥: ، واألشباه والنظائر      ٤/٩٥: ، ومهع اهلوامع     ٣/٦٧: ، واملساعد     ١/١٧٤: ينظر البحر احمليط     ) [١٩٢](

/٠ ١٩ 
أبو املكارم عبد الواحد بن عبد الكرمي بن خلف كمال الدين بن خطيب زملَكــى                       : وعبد الواحد الزملَكاين هو       

كان عاملاً متميزاً يف علوم عدة ، ويل القضاء بصرخد ، ودرس ببعلبك، له معرفة تامة باملعاين والبيان تويف بدمشـق                                  
 ٠سنة إحدى ومخسني وستمائة 

 ٠ ٢/١١٩: ، وبغية الوعاة  ٣١٦/ ٨:تنظر ترمجته يف طبقات الشافعية للسبكي 
 ٠ ٨٤:التبيان يف علم البيان    )[١٩٣](

وحني وصل كتاب التبيان هذا إىل املغرب نقضه ابن رشيد من املقيمني بتونـس                     :(( وقال السيوطي عن التبيان       
نقضاً يف كل قواعده ، ونقضه أيضاً الكاتب أبو املطرف بن عمرية وكان من البالغة والتحقيق بـالعلوم اللسانيــة                                

 ٠ ٥/٢١: األشباه والنظائر )) والعقلية حبيث ال يدانية أحد من أهل عصره
 ٠ ٤/٣٨٧: ينظر الربهان    )[١٩٤](
 ٠ ١٩:اجلاثية    )[١٩٥](
 ٠ ٢٤: البقرة    )[١٩٦](
 ٠ ١١٨: طه    )[١٩٧](
 ٠ ٢٦: مرمي    )[١٩٨](
 ٠ ٤١: آل عمران    )[١٩٩](
: ، املسـاعـد البـن عقيــل          ١/١٧٤: ، وينظر البحر الـمحيـط         ٥/٢٠: األشباه والنظائر      )[٢٠٠](
٠ ٣/٦٦ 

 ٠ ٤/١٦٤٤: ارتشاف الضرب    )[٢٠١](
 ٠ ٢/٢٣٥: ينظر رأيه يف اإلتقان    )[٢٠٢](
: ، ومفــردات الراغــب     ٧٩: ، وينظرالفروق أليب هالل العسكــري         ٣/٦٢: كليات أيب البقاء        )[٢٠٣](

والتوقيــف علـى مهمــات       ١٢٨: ،و التعريفات للجرجاين        ١٢٢) شكك: (، و املصباح املنري      ٢٦٥) شكك(

في النحو العربي) لن(قضايا ٣٦من  ٣٠صفحة 
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  ٢/٥٣٠: ،و كشاف اصطالحات الفنون  ٤٣٦: التعاريف 
  
  

 املصادر واملراجع

املكتبة العصريـة بـريوت        /تح حممد أبو الفضل إبراهيم        / جالل الدين السيوطي      اإلتقان يف علوم القرآن     -*
  ٠هـ ١٤٠٧

١٤١٨  القاهرة/ اخلاجني  / تح رجب عثمان حممد     /ألثري الدين أيب حيان        ارتشاف الضرب من لسان العرب       -*
  ٠هـ 

  ٠نسخة مصورة عن طبعة دار املأمون /لياقوت احلموي   إرشاد األريب إىل معرفة األديب-*
مكتبة الريـاض ال   / تح عبد القادر عطا      / إرشاد العقل السليم إىل مزايا الكتاب الكرمي أليب السعود احلنفي         -*

 ٠ط 
هـ  ١٤٠١: جممع اللغة بدمشق     / تح عبد املعني امللوحي    / األزهية يف علم احلروف لعلي بن حممد اهلروي              -*
٠  

الس العلمي باجلامعــة اإلسـالمية باملدينـة         / تح د أمحد قشاش     / إسفار الفصيح أليب سهل حممد اهلروي          -*
 ٠هـ١٤٢٠

١٣٩٣مصطفى احلليب / تح عبد السالم هارون        -ضمن نوادر املخطوطات    -أمساء املغتالني حملمد بن حبيب          -*
 ٠هـ

 هـ١٤٠٦:  مؤسسة الرسالة بريوت/ عبد العال سامل مكرم  ٠تح د/ للسيوطي   األشـــباه والنظائر-*

  ٠منهج السالك إىل ألفية ابن مالك = األمشوين -*
 ١٤٠٥: بــريوت  / مؤسسة الرسالة   / تح عبد احلسني الفتلي     / البن السراج     األصــــول يف النحو   -*
 هـ

 م١٩٩٦: عامل الكتب بريوت/ تح حممد عزوز/ إعراب القراءات الشواذ أليب البقاء العكربي -*
  ٠هـ١٤٠٥: بريوت/ عامل الكتب / تح زهري غازي زاهد / للنحاس   إعراب القرآن-*
  ٠م١٩٨٣:الدار التونسية للنشر ط / تح عبد الستار فراج / األغاين أليب الفرج األصبهاين  -*
 ٠هـ ١٤١٣: مكتبة اخلاجني القاهرة/تح د حممود الطناحي/ أليب السعادات بن الشجري   األمايل الشجرية-*
 ٠دار الفكر العريب /تح حممد أبو الفضل إبراهيم ) / غرر الفوائد ودرر القالئد(أمايل املرتضي -*
: مؤسسة الكتــب الثقافيـة بـريوت        /تح حممد أبو الفضل إبراهيم       / للقفطي    إنباه الرواة على أنباه النحاة      -*
  ٠هـ ١٤٠٦

دار الفكــر  / تح حممد حميي الدين عبد احلميـد           / أليب الربكات بن األنباري       اإلنصاف يف مسائل اخلالف      -*
  ٠  بريوت
 ٠الت/ الط / اعتىن به سامي بن محد املنصور / األمنوذج يف النحو للزخمشري  -*
 ٠املكتبة العصرية بريوت / تح حممد حميي الدين عبد احلميد / أوضح املسالك إىل ألفية ابن مالك البن هشام -*
 ٠مطبعة العاين بغداد / تح موسى العليلي / البن احلاجب   اإليضاح يف شرح املفصل -*
  ٠هـ ١٤١٢املكتبة التجارية مكة املكرمة / ألثري الدين أيب حيان   البحر احمليط -*
  ٠مكتبة ابن تيمية بالقاهرة / البن قيم اجلوزية   بدائع الفوائد -*
  ٠دار املعرفة بريوت / تح حممد أبو الفضل إبراهيم / للزركشي   الربهان يف علوم القرآن -*
  ٠املكتبة العصرية بريوت / تح حممد أبو الفضل إبراهيم / للسيوطي   بغية الوعاة -*
 ٠هـ١٤١٤تح علي شريي دار الفكر بريوت/للزبيدي  تاج العروس -*
  ٠م١٩٧٦  عيسى احلليب/   البجاوي  تح علي/ أليب البقاء العكربي   التبيان يف إعراب القرآن -*

في النحو العربي) لن(قضايا ٣٦من  ٣١صفحة 
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مطبعـة   / خدجبـة احلـديثي        ٠ود   أمحد مطلــوب  ٠تح د  / التبيان يف علم البيان لعبد الواحد الزملكاين            -*
 ٠هـ ١٣٨٣  العاين
دار الغرب  :تح د عبد الرمحن العثيمني          / التخمريشرح املفصل يف صنعة اإلعراب لصدر األفاضل اخلوارزمي               -*

  ٠م ١٩٩٠: بريوت 
١٤١٩:جامعة أم القـرى    /تح عادل حمسن العمريي     /ترشيح العلل يف شرح اجلمل لصدراألفاضل اجلوارزمي       -*
 ٠هـ

  ٠هـ ١٣٨٧  دار الكتاب العريب/ بركات   تح حممد كامل/ البن مالك   تسهيل الفوائد وتكميل املقاصد -*
  ٠هـ ١٤١٣مؤسسة الزهراء /عبدالفتاح حبريي:تح د/التصريح مبضمون التوضيح للشيخ خالد األزهري -*
مطــابع الفــرزدق    / حممــد املفـدى      ٠تــح د   / لبدر الدين الـدماميين          تعليق الفرائد وتسهيل الفوائد       -*

  ٠  هـ١٤٠٣  بالرياض
 ٠جامع البيان عن تأويل القرآن   =تفسري الطربي  -*
 ٠دار املعرفة بريوت لبنان / تفسري القرآن العظيم البن كثري  -*
 ٠اجلامع ألحكام القرآن   =تفسري القرطيب  -*
 دار النهضة احلديثة /ترتيه القرآن عن املطاعن للقاضي عبد اجلبار بن أمحد اهلمذاين -*

 ٠م ١٩٦٤: املؤسسة العامة للتأليف والنشر القاهرة/تح حممد علي النجار وزمالئه/ذيب اللغة لألزهري-*
 . مكتبة الكليات األزهرية الطبعة الثانية /عبد الرمحن سليمان  ٠تح د/توضيح املقاصد واملسالك للمرادي-*

 ٠هـ١٤٠٥  :دار الفكر بريوت/ جامع البيان للطربي  -*
 ٠هـ ١٤٠٩:بريوت  دار الكتب العلمية/اجلامع ألحكام القرآن للقرطيب  -*
 ٠دار ضة مصر ط األوىل / تح علي البجاوي / مجهرة أشعار العرب أليب زيد القرشي -*
 ٠م  ١٩٨٧:للماليني   دار العلم  /تح رمزي البعلبكي/البن دريد   مجهرة اللغة -*
دار اآلفــاق   / فخر الدين قبـاوة ، وحممد ندمي فاضل            ٠د   تح/ للمرادي    اجلىن الداين يف حروف املعاين     -*

  ٠هـ ١٤٠٣: بريوت 
دار النفائـس   / تح د أميل بـديع يعقــوب            / جواهر األدب يف معرفة كالم العرب لعالء الدين األربلي              -*

  ٠هـ ١٤١٢:بريوت 
  ٠دار إحياء الكتب العلمية بالقاهرة / حملمد اخلضري   حاشية اخلضري على شرح ابن عقيل -*
  ٠عيسى الباىب احلليب / حملمد على الصبان   حاشية الصبان على األمشوين -*
  ٠هـ ١٣٩٠احلليب   مصطفى/ حاشية يس العليمي على شرح الفاكهي لقطر الندي-*
  ٠هـ١٣٥٦  البايب احلليب  مصطفي/ هارون   تح عبد السالم/ للجاحظ   احليوان -*
 ٠م ١٩٧٩: اهليئة املصرية العامة للكتاب / تح عبد السالم هارون / خزانة األدب لبعد القادر البغدادي  -*
  ٠هـ ١٣٧١: دار الكتب املصرية / النجار   على  حممد  تح/ الفتح بن جين   اخلصائص أليب -*
   ٠هـ١٣٩٢:السعادة       مطبعة  /عضيمة   عبد اخلالق  حممد  دراسات ألسلوب القرآن-*

 ٠دار الكنت العلمية/درة الترتيل وغرة التأويل حملمد بن عبد اهللا املعروف باخلطيب اإلسكايف-*
هـ ١٤٠٦  :دار القلم دمشق  / أمحد اخلراط     ٠تح د / الدر املصون يف علوم الكتاب املكنون للسمني احلليب          -*
٠  

 ٠هـ ١٤١٤:العريب  دار الكتاب/ د حممد التوجني   مجعه/ ديوان أيب طالب  -*
 ٠هـ ١٤٠٣: مؤسسة االرسالة/ شرح وتعليق د حممد حممد حسني /ديوان األعشى الكبري -*
 ٠هـ ١٤١٥:بريوت  -  املكتب اإلسالمي/تح حممد أمحد قاسم /ديوان األعشى الكبري-*
  ٠م١٩٦٤:دار املعارف   /حقيق حممد أبو الفضل إبراهيم   تح/ ديوان امرئ القيس  -*
اهليئـة املصريـة       / سيد حنفي حسنني       ٠د   تح/ رواية األثرم ، وحممد بن حبيب        / ديوان حسان بن ثابت         -*

في النحو العربي) لن(قضايا ٣٦من  ٣٢صفحة 
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  ٠م ١٩٧٤:  العامة للكتاب
قاهرة          /نعمان حممد أمني طه       ٠د   تح/ برواية وشرح ابن السكيت       / ديوان احلطيئة    -* : مكتبة اخلاجني بال
 ٠هـ ١٤٠٧

  ٠م ١٩٧١:بريوت          دار الثقافة/ إحسان عباس    مجع الدكتور  ديوان كثري عزة -*
هـ ١٤٠٧:عامل الكتب / صنعة د حامت الضامن       / ضمن شعراء مقلون     /ديوان الكميت بن معروف األسدي      -*
٠ 

 م ١٩٨٤:إصدار وزارة اإلعالم بالكويت /تح إحسان عباس / ديوان لبيد بن ربيعة العامري  -*

هـ ١٣٩١: مطبعة مصطفى احللــيب     /وزمالئه    تح مصطفى السقا     / شرح أيب البقاء العكربي         ديوان املتنيب  -*
٠ 

  ٠م ١٩٧٧:دار املعارف بالقاهرة / تح حممد أبو الفضل إبراهيم / ديوان النابغة الذبياين شرح األعلم  -*
  ٠هـ  ١٤٠٥:عامل الكتب بريوت / صنعة نوري القيسى/ ضمن شعراء إسالميون / ديوان النمر بن تولب  -*
دار القلم  / أمحد اخلراط       تح/ آلمحد بن عبد النور املالقي           رصف املباين يف شـــــرح حروف املعاين        -*

  ٠هـ ١٤٠٥: بريوت 
 ٠هـ  ١٤٠٧: املكتب اإلسالمي الطبعة الرابعة/ زاد املسري يف علم التفسري البن اجلوزي  -*
  ٠هـ ١٤٠٥: دار القلم دمشق /حسن هنداوي ٠د   تح/ أليب الفتح بن جين   سر صناعة اإلعراب -*
مطبوعات جممع اللغـة العربيــة     / حممد الدايل   تح د / علم الدين السخاوي       سفر السعادة وسفري اإلفادة       -*
  ٠هـ ١٤٠٣: بدمشق
 ٠هـ  ١٤٠٨:دار البشائر/ سلك الدرر يف أعيان القرن الثاين عشر للمرادي-*
 ٠هـ حيدر أباد اهلند ١٣٤٤نسخة مصورة عن الطبعة األوىل / السنن الكربى للبيهقي -*
 ٠هـ ١٣٨٦  الطبعة اخلامسة عشرة/ حقيق حممد حميي الدين عبد احلميد   تح/ شرح ابن عقيل -*
 ٠دار اجليل بريوت /عبد احلميد السيد   تح/ شرح ابن الناظم  -*
دار املــأمون    / وأمحــد الـدقاق      تح عبد العزيز ربـاح     / لعبد القادر البغدادي       شرح أبيات مغين اللبيب     -*
 ٠هـ ١٣٩٣  دمشق
 ٠مكتبة العروبة بالقاهرة / تح عبد الستار فراج / أليب سعيد السكري   شرح أشعار اهلذلييني -*
 ٠هـ ١٤٠٥  مكتبة اخلاجني بالقاهرة/ علي الشوملي  ٠تح د/ لعبد العزيز القواس   شرح ألفية ابن معط -*
 هـ١٤١١دار العلوم بالرياض /تح د شاذيل فرهود / لألربلي / شرح األمنوذج يف النحو  -*

 ٠الفوائد العبدية =شرح األمنوذج يف النحو للموستاري-*
هجـر   / حممــد بـدوي خمتـون         ٠و د    ، عبد الــرمحن السيــد     ٠د   تح/ البن مالك      شرح التسهيل   -*
  ٠هـ ١٤١٠  بالقاهرة

  ٠م ١٩٨٠  وزارة األوقاف العراقية/ صاحب أبو جناح  ٠د   تح/ البن عصفور   شرح مجل الزجاجي -*
  ٠ ١٣٩٨توزيع دار األنصار القاهرة / تح حممد حميي الدين عبد احلميد / البن هشام   شرح شذور الذهب -*
 ٠هـ١٣٨٦  دار مكتبة احلياة بريوت/ للسيوطي  شرح شواهد املغين-*
  ٠هـ ١٣٩٧  مطبعة العاين بغداد/ تح عدنان الدوري / البن مالك   شرح عمدة احلافظ وعدة الالفظ -*
 ٠املكتبة العلمية الهور باكستان / تح عبد اجلبار حعفر القزاز / شرح فصيح ثعلب للجبان األصبهاين -*
١٤٠٠  دار اآلفاق اجلديدة بريوت     / فخر الدين قباوة      ٠تح د    / للخطيب التربيزي      شرح القصائد العشر      -*
  ٠هـ 

 هـ١٤١٤املكتبة العصرية / تح حممد حميي الدين عبد احلميد / شرح قطر الندى البن هشام -*

تح د يوسف حسن عمر منشورات جامعة قــار يـونس ليبيــا              / لرضي الدين األستراباذي        شرح الكافية   -*
٠ ١٣٩٨  
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هـ ١٤٠٢جامعة أم القري مكة املكرمة       / عبد املنعم هريدي       ٠د   تح/ البن مالك      شرح الكافية الشافية     -*
٠  

اهليئـة املصريـة      /رمضان عبد التواب     ٠تح د /أليب سعيد السريايف اجلزء األول والثاين         شرح كتاب سيبويه    -*
  ٠م ١٩٩٠/ ٦٨٩١  العامة للكتاب

  ١٩٨٤دار مرجان القاهرة / تح د صالح راوي/ شرح اللمجة البدرية البن هشام األنصاري  -*
 هـ ١٤١٣مكتبة الرشد بالرياض / د تركي بن سهو العتييب / للشلوبني / شرح املقدمة اجلزولية  -*

دار / عبد الــرمحن العثيمــني      ٠تح د / شرح املفصل يف صنعة اإلعراب املوسوم بالتخمري لصدر األفاضل             -*
  ٠م ١٩٩٠  الغرب اإلسالمي

 م ١٩٢٨  املطبعة املنريية بالقاهرة/ البن يعيش   شرح املفصل -*

 دار املعارف بالقاهرة/ أمحد شاكر    تح/ البن قتيبة   الشعر والشعراء -*

طـار الكتـب      /حتقيق فؤاد عبد الباقي     / شواهد التوضيح والتصحيح ملشكالت اجلامع الصحيح البن مالك            -*
 العلمية بريوت

  ٠م ١٩٧٧عيسى البايب احلليب / أمحد صقر   تح/ ألمحد بن فارس   الصاحيب -*
 م ١٩٧٧  دار املعارف/ مصطفى السقا وزمالئه   تح/ للبديعي   الصبح املنيب عن حيثية املتنيب -*

  ٠نسخة مصورة عن الطبعة األوىل / أمحد عبد الغفور عطار   تح/ للجوهري   الصحاح -*
  ٠هـ ١٤١٠  دار ابن كثري الطبعة الرابعة/ مصطفى ديب البغا  ٠ت د  صحيح البخاري -*
 ٠املكتبة اإلسالمية استانبول / فؤاد عبد الباقي / صحيح مسلم  -*
 هـ١٤٢٠جامعة أم القرى / تح د حمسن سامل العمريي / الصفوة الصفية يف شرح الدرة األلفية للنيلي  -*

  ٠هـ١٤٠٢دار األندلس / تح السيد إبراهيم حممد / البن عصفور   ضرائر الشعر -*
دار إحياء الكتب العربيــة    / عبد الفتاح احللو ، وحممود الطناحي         تح/ للسبكي   طبقات الشافعية الكربى   -*
٠  

 ٠هـ ١٣٨٤  جلنة التأليف والنشر/ تح أمحد أمني وزمالئه / العقد الفريد البن عبد ربه  -*
 هـ١٤٢٠مكتبة الرشد / تح د حممود الدرويش / علل النحو أليب احلسن الوراق  -*

 هـ ١٣٩٢: مصطفى البايب احلليب ط األوىل / عمدة القاري شرح صحيح البخاري لبدر الدين العيين -*

مؤسـسة األعلمـي للمطبوعــات        / وإبراهيم السامرائي  ، مهدي اخلزومي        تح/ للخليل بن أمحد      العني -*
  ٠هـ ١٤٠٨  بريوت
 ٠نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب / عيون األخبار البن قتيبة -*
 ٠دار األنبار بغداد / تح حامد حممد العبديل / الغرة املخفية البن اخلباز  -*
  ٠هـ ١٤٠٧  املكتبة السلفية الطبعة الثالثة/ البن حجر العسقالين   فتح الباري -*
 وزارة األوقاف العراقية / تح عبد الكرمي املدرس / الفرائد اجلديدة للسيوطي  -*

دار الثقافة الدوحة    / حممد النمر، وفؤاد خميمر      ٠د   تح/ للمنتجب اهلمذاين    الفريد يف إعراب القرآن ايد        -*
 ٠هـ ١٤١١

 دار الكتب العلمية بريوت / تح حسام الدين القدسي / الفروق اللغوية أليب هالل العسكري  -*

 مكتبة عارف حكمت  ١٠٠/٤١٥نسخة خطية برقم / شرح األمنوذج يف النحو /الفوائد العبدية للموستاري -*

دار املعرفــة  / تح د عبد اهللا محد اخلـثران          /القواعد والفوائد يف اإلعراب لركن الدين اخلاروين الشوكاين              -*
 ١٤١٣األسكندرية 

 ١٣٩٩دار التوقيفية / للدكتور أمحد عبد الاله هاشم / قضية لن بني الزخمشري والنحويني  -*

 ٠هـ ١٤٠٦مؤســسة الرســالــة /تح حممد الدايل/ أليب العباس املربد   الكامل-*
 ٠م ١٩٧٧  اهليئة املصرية العامة للكتاب/ عبد السالم هارون    تح/ لسيبوية   الكتاب -*
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 ١٣٩٢  مصطفى البايب احلليب القــاهرة      /جلار اهللا الزخمشري     / الكشاف عن حقائق الترتيل وعيون األقاويل          -*
 ٠هـ

  ٠مكتبة املثىن بغداد / حلاجي خليفة / كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون -*
مطبوعات مجعـة    /تح غازي طليمات وعبد اإلله نبهان          /أليب البقاء العكربي  /اللباب يف علل البناء واإلعراب      -*

 ٠هـ١٤١٦:الطبعة األوىل / املاجد بديب 
  ٠هـ ١٤١٠دار الفكر بريوت / البن منظور   لسان العرب-*
جلنــة إحيــاء الــتراث اإلسـالمي      / هدى قراعة      تح/ أليب إسحاق الزجاج       ما ينصرف وما الينصرف    -*
  ٠هـ ١٣٩١  بالقاهرة

 ٠م ١٩٨٨  مكتبة اخلاجني/ حممد فؤاد سزكني    تح/ أليب عبيدة معمر بن املثىن   جماز القرآن -*
هـ١٤١٨دار الكتب العلمية بريوت       / ضبط إبراهيم مشس الدين       / جممع البيان يف تفسري القرآن للطربسي          -*
٠ 

 ٠هـ  ١٣٩٠مصطفى احللىب / جميب الندى إىل شرح قطر الندى ألمحد الفاكهي  -*
١٣٨٦  جلنة إحياء التراث اإلسالمي بالقــاهرة     / علي النجدي ناصف وزمالئه            تح/ البن جين      احملتسب -*
  ٠هـ 

  ٠هـ ١٣٩٥  وزارة األوقاف املغربية/ الس العلمي بفاس    تح/ البن عطية   احملرر الوجيز -*
   هـ١٤٢١دار الكتب العلمية / تح د عبد احلميد هنداوي / البن سيده   احملكم واحمليط األعظم -*

  ٠دار الفكر بريوت/ البن سيده   املخصص-*
  ٠الطبعة الثالثة   دار التراث بالقاهرة/ حممد أمحد جاد املوىل وزمالئه    تح/ للسيوطي   املزهر -*
  ٠هـ١٤٠٧  دار القلم دمشق/ حسن هنداوي  ٠تح د/ أليب علي الفارسي   املسائل احللبيات -*
   هـ١٤٠٠جامعة أم القرى /حممد كامل بركات ٠تح د/املساعد على تسهيل الفوائد البن عقيل -*

  ٠هـ ١٣٩٧دار الكتب العلمية بريوت / للزخمشري   املستقصى يف أمثال العرب -*
 ٠هـ١٤٠٧مؤسسة الرسالة /تح د حامت الضامن / مشكل إعراب القرآن ملكي بن أيب طالب -*
 ٠هـ١٤١٤دار املنار /تح د عايض العمري / مصابيح املغاين يف حروف املعاين للموزعي -*
 ٠م  ١٩٨٧مكتبة لبنان / املصباح املنري للفيومي  -*
  ٠هـ ١٤٠٤دار الشروق جدة / عبد الفتاح شليب  ٠د   تح/ للرماين   معاين احلروف -*
  ٠هـ١٤٠١  دار البشري/ فائز فارس  ٠د   تح/ لألخفش   معاين القرآن-*
  ٠هـ ١٤٠٨عامل الكتب /عبداجلليل عبده شليب  ٠د   تح/ للزجاج   معاين القرآن وإعرابه -*
  ٠عامل الكتب بريوت / للفراء   معاين القرآن -*
  ٠إرشاد األريب إىل معرفة األديب =   معجم األدباء -*
  ٠هـ١٣٩٢  مكتبة اخلاجني/ لعبد السالم هارون   معجم شواهد العربية -*
  ٠هـ ١٤٠٤دار العلوم / للدكتور حنا حداد   معجم شواهد النحو الشعرية-*
  ٠مكتبة املثىن بريوت / لعمر رضا كحالة   معجم املؤلفني -*
  ٠م١٩٧٩  دار الفكر/ ت مازن املبارك ورفاقه   البن هشام  مغين اللبيب -*
  ٠مصطفى احلليب/كيالين  تح حممد سيد/ املفردات يف غريب القرآن للراغب األصفهاين -*
  ٠دار اجليل الطبعة الثانية / للزخمشري   املفصل-*
  ٠هـ ١٤٠٣دار الكتب العلمية بريوت / نعيم زرزور    تح/ للسكاكي   مفتاح العلوم -*
 مكتبة جار اهللا تركيا ١٩٤٨و  ١٩٤٨نسخة خطية برقم / املقتبس يف شرح املفصل لألسفندري  -*

 م ١٩٨٢  وزارة الثقافة العراقية/ تح كاظم املرجان / للجرجاين   املقتصد يف شرح اإليضاح -*

 هـ ١٣٩٩وزارة األوقاف املصرية / تح حممد عبد اخلالق عضيمة / أليب العباس املربد   املقتضب -*

في النحو العربي) لن(قضايا ٣٦من  ٣٥صفحة 
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 هـ ١٣٩١  مطبعة العاين بغداد/ تح أمحد اجلبوري وعبد اهللا اجلبوري/ البن عصفور   املقرب -*

 هـ١٤١٩مكتبة اخلاجني /تح د أمحد عبد هريدي/املقصور واملمدودأليب علي القايل-*

 ١٩٩٩دار صادر /تح د حممد نبيل طريفي / منتهى الطلب من أشعار العرب البن ميمون  -*

 ٠ ١٩٧٧دار املعارف / تح عبد العزيز امليمين / املنقوص واملمدود للفراء  -*
 ٠رسالة دكتوراه يف الواليات املتحدة نسخة مصورة / منهج السالك أليب حيان  -*
  ٠عيسى البايب احللىب / لعلي بن حممد األمشوين   منهج السالك إىل ألفية ابن مالك -*
  ٠هـ ١٤٠٤  دار الرياض/ تح د حممد البنا / للسهيلي   نتائج الفكر -*
  ٠دار صادر / إحسان عباس  ٠د   تح/ ألمحد املقرئ التلمساين   نفح الطيب -*
معهد املخطوطــات   / زهري عبد احملسن سلطان          تح/ لألعلم الشنتمري    / النكت يف تفسري كتاب سيبويه        -*

  ٠هـ ١٤٠٧  بالكويت
 هـ١٤٠١دار الشروق /حممد عبد القادر أمحد ٠تح د/النوادر أليب زيد األنصاري -*

 ٠ ١٣٩٣/مصطفى احلليب / مجعها عبد السالم هارون / نوادر املخطوطات  -*
 ٠هـ ١٣٩٤دار البحوث العلمية / تح عبد العال سامل / مهع اهلوامع للسيوطي  -*
  ٠هـ ١٤١١املعهد األملاين لألحباث / لصالح الدين الصفدي   الوايف بالوفيات -*
  ٠م ١٩٧٢  دار صادر/ إحسان عباس  ٠تح د/ البن خلكان   وفيات األعيان -*
 مكتبة املثىن بغداد / هدية العارفني وأمساء املؤلفني وآثار املصنفني إلمساعيل البغدادي -*
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